Ruds Vedby Antenneforening
Beretning for året 2016 (U10 2015 - 30/9 2016)

"

KONSTITUERING bestyrelse:

-

Efter generalforsamlingen 2015 konstituerede den genvalgte bestyrelse sig uændret
med lohn Hansen som formand, Peter Møller som kasserer, Jesper Danum som webmaster og Georg Dalskov og Hubeft Mørch som bestyrelsesmedlemmer.

Med enkelte irriterende
undtagelser har TV-signal fungeret tilfredsstillende i det
forløbne år. YouSee leverer signal, og Dansk Kabel W udbedrer skader, som måtte
opstå.

-

-

MEDLEMSTAL:

-

Medlemstallet er pr. d.d. 320 fordelt på 160 FULDPAKKE& 95 MELLEMPAKKER og 65
GRUNDPAKKER,
Medlemstallet er i året faldet med ca. 20, hvilket dækker over både
afgang og tilgang.

-

PRISER:
Det er desværre igen i år nødvendigt at justere priserne i opadgående retning. Prisstigning

s§ldes alene pris-stigninger hos samarbejdspartnere og (ikke mindst) afregning til
Copydan.

Prisstigningerne ligger en anelse under de prisstigninger, som er varslet fra vores
samarbejdspaftnere. Bestyrelsen mener, at dette er forsvarligt, idet vi i både 2015 og
20LG har haft pæne overskud.
NYE PRISER:

Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:
NYILSLUTNING:
Genåbning:
Pakkeskift:
Flytning:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.650,00
4.700,00
6.050,00

- pr. måned: 220,g3
- pr. måned: 391,67
- pr. måned: 504,17

1.g00,00
650;00
500,00
650,00

Som udgangspunkt opkræves kontingentet 6n gang årligt. Men det er muligt at splitte
betalingen op i 2 eller 4 rater.

-

KvartalsregningerOpkrævninger udsendes primo december til betaling 3t-t2-20L5.
Halvår: 3LlL2 og 30/6. Tillæg pr.
udsendes til betaling 3LlL2, 3L13, 3016 og 30/9.
opkrævning: kr. 50,00.

-

FREMTID:
Generalforsamlingen 2015 gav bestyrelsen mandat til at undergge mulighederne for at
overdrage foreningen til YouSee eller finde alternative'muligheder for at imødekomme de
økonomiske udfordringer, som vi står overfor de kommende år.
å\
Vi har løbende være i kontaK med YouSee med henblik på at få tilsendt oplæg/tilbud på
evt. afhændelse af foreningen til YouSee.
Der viste sig komplikationer fsv. angår lovgivning og regler, som gjorde, at vi faKisk først
har modtaget YouSee's udKdt i denne måned efter at nærværende generalforsamling
b
er

annonceret.

-

Karsten Dueholm (YouSee) vil gennemgå dette kontraktudkast, hvorefter der
mulighed for at debattere mulighederne.

vil

blive

Der er forskellige spørgsmå|, som foreningen skal have afklaret, inden endelig aftale om
overdragelse kan indgås, herunder forholdene omkring masten, som står på et jordstykke,
som tilhører Vedbygård. Lejeaftalen med Vedbygård er udløbet (allerede i 2015). Vi har
rettet henvendelse til Vedbygård for afklaring af dette spørgsmå|.
Vedbygård har pr. mail lcvitteret for vores henvendelse.
tilbage med svar på de spørgsmå|, som vi har stillet.

- og lovet snarest muligt at vende

For god ordens skyld skal præciseres, at der ikke træffes endelig beslutning vedr.
foreningens fremtid, uden at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Ruds Vedby

John Hansen

t7-Lt-20L6

-

formand.

