Møde nr. 193
NØRHALNE ANTENNEFORENING
Ordinær generalforsamling tirsdag, den 14. marts 2017 kl. 19:00
Sted: Nørhalne Forsamlingshus
Antal deltagere: 23
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

LØSNING/BEMÆRKNINGER
Orla Stenkær blev valgt og kunne erklære generalforsamlingen
for rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent og stemmetællere

Referent er Ulf Jessen
Stemmetællere: Poul Erik Jensen og Lars Holt

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år.

Jens Lassen gjorde rede for bestyrelsens aktuelle situation omkring Per Nøhr og Stig Leerbeck.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i et år, hvor foreningen vedtog nye vedtægter.
Foreningen og YouSee var repræsenteret ved årets forårsmarked
med god respons.
Vi har deltaget i Kommunens netværksmøder.
Der har været afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger:
Den 1. september vedr. etablering af 30 nye tilslutningsmuligheder i Nikolajs Have og 15. december vedr. Gigaspeed-aftale med
YouSee.
Tilslutningsprisen på Nikolajs Have er pt. ikke endeligt fastlagt.
Der tilbydes nu Bredbånd Only – 2 medl. har valgt dette og det
koster kr. 312,50 årligt til NAF.
Carsten Johnsen tog ordet og forklarede Gigaspeed-projektet og
redegjorde for de ændrede forhold omkring løbetid og frikøbsværdi.
TDC og YouSee er nu fusioneret med de problemer der fulgte i
kølvandet og de forbedringer, der synes at følge efter.
YouSee havde et nedbrud Nytårsaften som berørte det meste af
DK.
Der blev redegjort for de goder, bestyrelsesmedlemmerne har
haft i året.
Beretningen blev godkendtes enstemmigt.

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.

Detaljer vil fremgå under punkt 7

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Claus fremlagde og kommenterede regnskabet for 2016.
Det blev vist, hvordan pakkefordelingen har været gennem de
seneste år.
Nikolajs Have vil være at finde i regnskabet fra 2017.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ver. 17-03-17

Der er ikke kommet forslag

7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift
og andre afgifter

Claus fremlagde budget og forslag til betalingsvedtægt for 2017.
Problematikken om rentabiliteten i Nikolajs Have-tilslutningerne
blev diskuteret.
Budget og betalingsvedtægt blev vedtaget enstemmigt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen (2 pladser.) – Suppleant
(1 plads).

Jens Lassen ønsker at udtræde og der skal findes erstatning for
Per Nøhr, som forlod bestyrelsen i december 2016.
Der har meldt sig 2 kandidater til de ledige poster, Mikael
Schultz og Karsten Østergaard.
De to aspiranter gjorde rede for deres baggrund og blev herefter
begge valgt.
Jens Lassen modtog valg til suppleantposten.
Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er Lars Holt og Martin Weis
Mortensen. Suppleant Poul Erik Jensen.
Alle modtager genvalg.

Alle blev genvalgt

10. Eventuelt.

Claus Mikkelsen sagde på bestyrelsens og medlemmernes vegne
tak til Jens Lassen for de 30 år, han har arbejdet for foreningen.

Referent: Ulf Jessen

Ver. 17-03-17

