Beretning for året 2010/2011
v/Eli Davidsen
2011 har været et temmelig turbulent år for Antenneforeningen., som startede med valg af
fremtidige udbydere af Tv-signal til vores medlemmer.
Ved sidste generalforsamling d. 24/11 2010 havde Stofa, YouSee og Kalundborg
Antenneforening fået et kvarter til at reklamere for deres produkter med efterfølgende 10
minutters spørgetid fra salen.
Medlemmerne skulle så krydse af på en seddel, som de fik udleveret ved indgangen, hvilken
af disse udbydere, bestyrelsen skulle satse på ud fra de grundholdninger, som disse
repræsentanter havde lagt for dagen.
På et senere bestyrelsesmøde viste en optælling, at Stofa var ude af billedet, mens YouSee
og Kalundborg stod nogenlunde lige. Efter forhandlinger med disse to udbydere, blev der
foretaget nogle beregninger af prisen på de enkelte pakker og blev dette materiale udsendt
til vores medlemmer.
Daværende formand, Thyge Frandsen, var dybt uenig med resten af bestyrelsen vedr. disse
beregninger og indkaldte til et hastemøde i bestyrelsen, hvor han krævede, at tallene blev
revideret efter hans beregninger, ellers nedlagde han posten som formand.
Tallene blev ikke revideret og på en ekstraordinær generalforsamling 16 marts 2011, hvor
76 stemmeberettigede mødte, blev det udsendte materiale godkendt med overvældende
flertal
På det efterfølgende valg af udbydere var resultatet, at YouSee fik mere end fire gange så
mange stemmer som Kalundborg. YouSee blev således vores fremtidige leverandør fra 15.
juni 2011 at regne.
Havde vi valgt Kalundborg Antenneforening som vores TV-udbyder, så havde vi ikke haft
nogen antenneforening i Ruds Vedby, men vi ville have været opslugt i denne store
mastodont, hvor vi overhovedet ikke ville have haft nogen indflydelse.
Thyge Frandsen gjorde alvor af sine udtalelser og nedlagde formandsposten med
øjeblikkelig virkning som afslutning på denne generalforsamling – der stod vi så.
Ifølge vores gamle vedtægter skal i slige tilfælde den ene suppleant indtræde som
bestyrelsesmedlem og overtage posten, som den afgående person beklædte.
Da Ole Nilsson konsekvent nægtede at påtage sig denne opgave, blev det undertegnede (Eli
Davidsen), der påtog sig posten som konstitueret formand, frem til den denne ordinære
generalforsamling.
Og der har været nok at se til, både på den økonomiske og medlemsmæssige plan. Vi
udnævnte Helge Knudsen som kontaktperson, og han har gjort et meget stort arbejde med at
få det hele op at køre. Vi har gennemgået alle standere og filtre er blevet monteret for dem,
der har tegnet sig for grund- og mellempakke.
Vi kan være godt tilfredse med at vi valgte YouSee som leverandør af TV-kanaler,
billederne står knivskarpe, især HD-kanalerne. Dansk Kabel TV har fortsat service på
kabelnettet og er leverandør af Internet og IP-telefoni.
Vi har fået lavet en ny hjemmeside, hvor vi kan informere vores medlemmer, som har
internet, med aktuelt nyheder, og hvor medlemmerne selv kan komme med deres
kommentarer.
Vi har fået flere medlemmer, hvoraf mange har tegnet sig for den store pakke og der
kommer stadig flere til. Vi er nu over 400 medlemmer - så det tegner godt fremover.
Eli Davidsen, konstitueret formand

