
Antenneforenlngp.n Albp.rtslund Vest afd. 1 


Referat af ordince r generaiforsamiing tirsdag den 24. januar 2017 


Til stede: 45 medlemmer 


Referent: Helle Jensby 


Referat 


Ad 1 Valg af dirigent 


Pa bestyrelsens vegne byder formanden velkommen, og starter med at foresla Finn Pedersen (P098) sam 


dirigent . rinn vcelges og konsta terer, at generalforsamlingen cr lovligt indkaldt. 


Ad 2 Beretning om foreningens virksomhcd I det forl¢bne "r 


Formanden aflcegger beretning. Beretningen kan l;eses j sin fulde liEngde pa vestl.dk. 


Et medlem sp0rger til, hvorfor der ogsa var et stort nedbrud af signal i januar, og ikke kun Nytarsaften. 


Arsagen her var en star str0mClfbrydelse. Here opford re r til at melde sig til YouSees SMS-service elier deres 


Facebook-side, hvor man hurtigt kan f~ svar i forbindelse med evt . nedhrud. 


~fter dettc godkendes beretningen. 

Ad 3 Aflceggelse af 5rsregnskab 

Arsregnskabet er sendt ud til aile medlemmer sam bilag t il indkaldelsen til generalfarsamlingen. 

Kassereren gennemgar regnskabet 

Reen skab og balance er excl. moms, og budget er ink l. moms, da det er det bel~ b, vi skal forholde os t il at 

betale. 

Prisen pa signalleverance f ra YouSee er steget j forhold til budgettet. Der er saledes et underskud for f0rste 

gang pa kr . 38.635. YouSee er afkrcevet en forklaring pa, hvorfor vores budget (udarbejdet ud fra tal fra 

YouSee) ikke stemmer overens med de fakturaer, der kommer fra You5ee. Sagen k0rer, og kassereren 

forfelger sagen ved YouSee. 

Der har v<eret en skade p~ en stander. Den udgift pa kr . 10.000 er sat p~ fakturaen for signalleverancen. 

DeUe er refunderet fra forsikringsselskabet, s5 det reelle underskud efter refusion f ra forsikringen og 

YouSee er pa Ca. kr . 25 .000. 

SPG: Mener kassereren at fejlen ligger has Yausee. 

Kasserer : J3, det er kasse rerens opfattelse. 

Kassereren her endvidere rettet henvende!se til YouSee, da der er en mistanke am divergens mellem vores 

medlemstal og det antal medlemmer YouSee har registreret. Det er svcert at komme igennem til relevante i 

YouSee. Kassereren forf01ger ligeledes denne sag. 

Regnskabet og balance godkende s. 

Ad 4 Fastscettelse af medlems-Jtilslutningsafgift for indevcerende iir 

Kassereren fremlc;egger budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsar. 

Der mindes om, at priserne er beregnet p~ baggrund af priser fra YouSec og CoPVDan. Fcellesudgifterne er 
fordelt ligeligt pa grund-, meliem- og fu ldpakken. 

Budgettet og kontingent godkendes. 

http:vestl.dk


Ad 5 lndkomnc forslag 


Forslag fra bestyre l~efl : 


AntennejoreningPons bestyrelse bemyndiges til at indga a/tale med signalleverand~r om en mere fleksibel 


signalleveronce, 


Skriver vi under p~ en kontrakt om en ordning, der blev gennemgaet pa et mediemsmlllde og som ligeledes 


ligger pa hjemmesiden, skal hver grundejere be ta Ie for grundpakken via Antenneforeningen, og det enkelte 


medlem tilk¢ber s~ de ekstraydelser, de hver i sc;er mane 0nske. direkte ved YouSce. Oisse ekstraydelser vii 


ikke vc;ere Antenneforeningen vedkommende. 


Er der kommentarer: 


Et medlem mener ikke, at bestyrelsen ska l have fuldmagt ti l at indga en aftale med YouSee, da det er alt for 


uoverskueligt at forholde sig til, men snarer at bestyrelsen ma forhandle en konkret kontrakt, som sa skal 


fremlc;egges for medlemmerne, f0r den skrives under. 


Svar: Kent redeg¢r for, at bestyrelsen ikke har i sinde at forhandle kontrakter. der bliver dyrere end den 


eksisterende ordning, og gennemgar kort de forskellige prisdifferencer. 


Et medlem 0nsker at vcere uafhc;engig af YouSee-boxen, da den ikke virker sa godt. Kan den box afskaffes? 


Sva r: Der flll iger et kart med i den nye ordning, og der skal et kort i hvert TV. Man kan n(bje med et kort og 


ikke boxen. 


Man kan ogsa undvcere boxen og kort ved at beholde dell fuldpakke. mellempakke eller grundpitkke man 


har i dag. Forskel er sa. at man fremadrettet beta ler grundpakken til Antenncforeningen og det resterende 


til YouSee. 


Et medlem foreslar en omformulering af forslaget, s~ aile medlemmer kan hvile trygt i, at det eksisterende 


kan beholdes, og at det ikke bliver dyrere. 


Formuleringen <:Endres til: 


Antenneforeningens bestyrelse bemyndiges til ot indga aftole med signolleverand¢r om en mere /Ieksibef 

signolleverance. 


Ti lf0jelse: Forudscetningen er, or det ikke bliver dyrere for de enkelte pokker i forhold til budgettet samt at 

eksisterende pokkeordninger kon fostholdes . 


Genera!forsamlingen godkender den nye formulering af forslaget med tilf0jelsen. Oer er ingen, der 


stemmer imod, hvorfor forslaget vedtages. 


Ad 6 Valg af fonnand (2 ar) 


Bestyrelsen foreslar nyvalg af Kent Hansen (RUS). Kent voelges og takker for valget. 


Ad 7 Valg at 1 bestyrelscsmedlem (2 ~r) 


Bestyre lscn foreslar genvalg af Nils Jul Gjerlev (RODS). Nils voelges og takker for valget. 


Ad 8 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 ar) 


Bestyrelsen foreslar nyvalg af Christian Vistrup (K023). Christian vcelges og takker for valget. 


Ad 9 Valg at 2 bestyrelsessuppleanter (1 ar) 


Bestyrelsen foreslar genvalg af Helle Jensby (R014) og efte( ford ring blandt forsamlingen melder Jan Jensen 


(ROGS) at han gerne vii v<ere suppleant. Helle og Jan v<:l'! lges og takker for valget. 


Ad 10 Valg af 2 revisorer 


Bestyrelsen foreslar genvalg af H.P. Nissen (P02 l) og Ander 0sterlund (H02S). H.P. og Anker vcejges og 


takker for valget. 


Ad 11 Valg at 1 revisorsupplcant (1 ar) 


Bestyrel sen foresli3r genvalg af Ho lger Nielsen (P070). Han vcelges. 


AntE-onefof 



Mogens Weber runder af med at takke Steen Lyth for mange ~r og en kiEmpe indsats i foreningen sam 

formand og overrcekker en gave pa foreningens vegne. 

Steen runder aftenen at og takker generalforsamlingen for god og aktill deltagelse. 

Dirigenten slutter at med at takke for god ro og orden, og generaltorsamlingen erkliEres hermed for 

afsluttet. 

Albertslund den 24. januar 2017 
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