Møde nr. 204
NØRHALNE ANTENNEFORENING
Ordinær generalforsamling tirsdag, den 5. marts 2019 kl. 19:00
Sted: Nørhalne Forsamlingshus
Antal stemmeberettigede deltagere: 20 heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.
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: Folmer Hinge og Poul Erik Jensen

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

Foreningen har i 2018 afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor de normale opgaver blev diskuteret og løst.
Derud over afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling 12/618. Dels fordi gerne ville se jer igen, og fordi vi blev gjort opmær
ksom på at vi i forbindelse med den ordinære generalforsamling
8/3-18 havde besluttet noget under punkt 7 som ikke var muligt
i henhold til vedtægter, så det rettede vi op på med denne ekstrarordinære generalforsamling.
Vi deltog i byens sommermarked og havde her god kontakt til m
edlemmerne sammen med YouSee.
YouSee havde en bil ved brugsen i efteråret med stort besøg.
I løbet af året opdagede vi også at vores hjemmeside desværre i
kke var helt fyldestgørende, nem at vedligeholde, men ikke særlig informativ. Mikael har hen over efteråret arbejdet tæt sammen med Yousee, og fået stablet en ny og mere informativ
hjemmeside på benene.

v/Carsten Johnsen

Årets helt store arbejdsopgave for undertegnede, har uden tvivl
været AABN samarbejdet, der har i de sidste 5 måneder været
flere møder her end i de sidst 5 år tilsammen.
Grunden hertil er den situation vi blev bragt i da Aabybro valgte
at skifte programleverandør.
Skiftet er i sig selv ikke et problem, med da skiftet skete til Stofa
giver det lidt problemer angående servicekontrakten.
Servicekontrakten har altid været en kontrakt indgået mellem m
edlemmerne af AABN og dansk kabel tv, men med skiftet til Stof
a ønskede Åbybro at opsige servicekontrakten. Dette er ikke muligt da kontrakten er lavet som før beskrevet.
Så var den nemme løsning jo selvfølgelig at opløse AABN og vi 4
andre lavede en ny kontrakt med dansk kabel tv, det var vi 4 ikk
e interesseret i, da den nuværende kontrakt er meget fordelagtig
for foreningerne, og knap så god for dansk kabel tv, kontrakten
er uopsigelig for dansk kabel tv, så hvis vi skulle lave en ny kontrakt vidste vi godt at ordlyden vil blive noget mere skarp i en ny
kontrakt.
Det scenarie der arbejdes med for øjeblikket er at Åbybro overgår til passivt medlem uden nogen form for indflydelse på samarbejdet med dansk kabel tv, men de har dog mulighed for at
genindtræde som fuldgyldigt medlem, hvis behovet opstår.
Med denne løsning kan de 4 tilbageværende foreninger fortsætte
med servicekontrakt ved dansk kabel tv på den gamle kontrakts
præmisser, og vigtigst af alt med den samme pris.

Yousee har vi stadig et fornuftigt samarbejde med, og AABN arb
ejder på at få genoptaget vores månedlige møder med konsulent
en for at prøve at løse problemerne inden de bliver alt for store.
Kontakt endelig hvis i oplever problemer med yousee, så har jeg
noget at skyde med når jeg møder konsulenten.
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 2018.
Der er ved udgangen af 2018 430 medlemmer.
Der kunne konstateres et overskud på kr.64.038,Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Det blev vist, hvordan pakkefordelingen har været gennem de
seneste år.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift
og andre afgifter

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen: Mikael Schultz og Karsten Østergaard er på valg.
Suppleant (1 plads).

Claus fremlagde budget og forslag til betalingsvedtægt for 2019.
Der budgetteres med et underskud på ca. 30.000.
Det blev foreslået at bestyrelsen til næste genfs. tager stilling til
om programafgift mm. kan nedsættes med en procentdel.
CMI viste Pakkeprisernes udvikling
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.
MS: Reklame for blandselv-pakkerne.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.55

Referent: Ulf Jessen

