Møde nr. 200
NØRHALNE ANTENNEFORENING
Ordinær generalforsamling torsdag, den 8. marts 2018 kl. 19:00
Sted: Nørhalne Forsamlingshus
Antal stemmeberettigede deltagere: 40
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: Peter Bonderup og Børge Larsen

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

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder + GF.
Gigaspeed: Problemer omkring installation i byen blev håndteret
ved udmeldinger på FB.
Facebook: Alle informationer kommer hér og det anbefales at
følge siderne.
AaBN ligger pt. underdrejet og aktiviteterne begrænser sig til
master, servicekontrakt og jord-eje.
Samarbejde med YouSee kører fint, synes vi.
Eniig i Nørhalne: Vi følger udviklingen og synes stadig at vi kan
konkurrere.

v/Carsten Johnsen

Jesper Jensen/YouSee suspenderede GF midlertidigt med en
orientering om muligheder og fleksibilitet i programudbuddet.
Spørgsmål (Stig L.) vedr. udmelding via Facebook – det strider
mod vedtægternes §16 hvor det er anført, at udmelding til
medlemmerne skal ske via nafnet.dk.
Beretningen blev godkendtes enstemmigt.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.

Intet at anføre.

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Claus fremlagde og kommenterede regnskabet for 2017.
Der er ved udgangen af 2017 463 medlemmer.
Der kunne konstateres et overskud på kr. 232.083,? Orla: Det må gerne vises, hvorledes gælden ifm. Gigaspeed til
YouSee falder år for år.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Det blev vist, hvordan pakkefordelingen har været gennem de
seneste år.
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6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
For at imødekomme den fremtidige konkurrence
på bredbånd, indstiller bestyrelsen følgende forslag til betalingsvedtægterne.
1.
Ændring af tilslutningsafgiften til 0 i det
etablerede område, samt jf. vedtægternes
§3 stk. 1.
2.
Ændring af tilslutningsafgiften til 1.800 kr. i
det etablerede område, samt jf. vedtægternes §3 stk. 1.
§3 stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt.

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen: Carsten Johnsen, Claus
Mikkelsen, Ulf Jessen er på valg.
Suppleant (1 plads).

CMI viste og kommenterede kalkuler for de 3 scenarier.
0. Ingen ændring
1. 0 kroner
2. 1.800 kroner
Kommentarer fra salen: SL er for uændret, Claus Autzen støtter
nul’et. God debat.
1. afstemning
Uændret: 15
Ændret til 0/1800: 25
2. afstemning
0 kroner: 26
1800 kroner: 13
Fremover er tilslutningsprisen i det etablerede net 0 kroner.
Claus fremlagde budget og forslag til betalingsvedtægt for 2018.
CMI viste Pakkeprisernes udvikling
? (Stig L.) Kan den store beholdning nedsættes ved
tilbagebetaling til medlemmerne ? F.eks. 2000 ud til medlemmer
der har betalt tilslutning.
Dialog omkring hvordan og hvorledes.
CMI konfererer med HJC men det besluttes, at en udlodning skal
sker senest jan/19. Med 2000 til medlemmer – og 1000 til bredb
ånd.
Budget og betalingsvedtægt blev vedtaget enstemmigt.
Genvalg til alle.
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.

Ros til bestyrelsen
Betragtninger over foreningens fremtid (SL).

Referent: Ulf Jessen
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