Referat fra generalforsamlingen d. 16. februar 2012
Toke Juhl Nissen bød velkommen til 13 fremmødte + bestyrelsen (5) i alt 18 deltagere.
1. Valg af dirigent:
Steen Sørensen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gik herefter over til
dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning:
Toke oplæste bestyrelsens beretning for 2011 - ” denne kan ses i sin helhed på
hjemmesiden”.
Steen Sørensen gav udtryk for den frustration, der havde været i overgangsfasen, og takkede
bestyrelsen for det store arbejde, de havde lavet, og den hjælp de havde ydet ude hos den
enkelte bruger, der havde haft problemer med signalerne.
Der var forståelse for, at serviceopgaven fremadrettet overgår til Dansk Kabel TV på en
servicekontrakt, idet arbejdet bliver mere kompliceret fremover, og der kræves en hurtigere
indgriben ved fejl.
Ved tv udfald m.m. prøv at kikke på YouSees hjemmeside under driftsinformation,
inden I ringer.
Servicenumre ønskedes oplyst, så alle vidste hvor man kunne henvende sig:
Dansk Kabel TV vedr. internet
tlf.: 70 20 25 99
YouSee vedr. tv:
tlf.: 80 80 40 50
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Kurt gennemgik regnskabet for 2011.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Eventuelle forslag.
Ændring i takstbladet
Punktet vedr. internetetablering udgår, idet dette fremover er Dansk KabelTV.

Pakkeskift skal varsles med mindst en måneds varsel til en betalingstermin.
Prisen på pakkeskift ændres fra kr. 500,- til kr. 200,- (vi har en del filtre på lager).
Punktet udskiftning af internetfiltre udgår.
Service: Her udgår punktet om service udført af bestyrelsen, idet det fremover er via
Dansk Kabel TV og YouSee, dette foregår.
Ændringerne blev vedtaget.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2012.
Kurt gennemgik budgettet for 2012 og herunder kontingentfastsættelsen.
Budgettet og kontingent blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen
Kurt Hansen
Torben Jensen
Claus Kiilerich

blev genvalgt
blev genvalgt.
blev genvalgt

1. suppleant
2. suppleant

Ole Thomsen
Kurt Pedersen

7. Claus Faldt blev valgt som bilagskontrollant for de næste 2 år.

8. Eventuelt:
Toke takkede dirigenten for veludført arbejde, og takkede bestyrelsen for det store arbejde,
der var udført i 2011.

Bestyrelsen

