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ORDI NÆR

G EN

ERALFORSAM LING

Torsdag d. 23-1L-20L7

REFERAT
"{
1. Valg af dirigent
Tommy Sundby valgt.
Tommy konstateredq at generalforcamlingen var lovligt varslet.

2. Valg af to stemmetællere
Punktet udskudt, indtil der måtte vise sig behov for stemmetællere.

3.

Formandens beretning

Formanden (John Hansen) aftagde beretning om foreningens status og aktiviteter i 2015/17.

4.

Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

Kassereren (Peter Mølte) fremlagde revideret regnsløQ som udviser overskud på kr. 80.571,14. Det relativt
store overskud skytdes ekstraordinær indtægt i forbindelse med, at TT Netwærk, som havde leiekontrakt

med foreningen om placering af teknisk udstyr i antennemasten, ønskede at opsige kontrakten, som var
indgået for en 10-årig periode med først mulige opsigelse april 2021. TT Netværk betalte kr. 120.000 som
engangsbeløb for ophævelse af kontrakt pr. 01.01,2017'
Budget 2017-2018 btev fremtagt med budgetteret underckud på kr. 18.323,35. Pakkepriser 2018 vil være:
FULDPAKKE:
MELLEMPAKKE,
GRUNDPAKKE:

kr.
kr.
kr.

630q00 - stigning: kr. 250,00
4.85400 - stigning: kr. $4,00
2.750,00 - stigning: kr. 10400

øVRIGE PRISER (uændret):

NYTILSLUTNING:

Gentilslutning:
Pakkeskift:
Flytning:
Fakturagebyr:

KT,

kr.
kr.
kr.
kr.

1.800,00
650,00

saq00
650,00

5q00 - opkræves, hvis man ønsker kontingent opdelt i 2 eller

,

4 årlige rater.

Den altoveruejende årsag til prisstigningerne er prisstigninger hos YouSee og afgift til Copydan.
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5.

Indkomne forslag

a.

Overdragelse antennemasten til TDC.

Antennemasten har de seneste år udelukkende været brugt tit udlejning af pasitioner til TDC og Ruds Vedby
Vandværk. Masten er placeret på et jordstykke tilhørende Vedbygård. Jordleiekontrakten udløb allerede i
2015 og er ikke btevet fornyet. Forlængelse af lejekontrakten var ikke mulig på betingelser, som foreningen
TDC har som eneste mutighed titbudt at overtage masten med alle rettigheder og
kunne acceptere.
torptigtdtbei for 0 kr. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at indgå aftale med TDC om
afltændelse af masten på disse vilkår.

-

b.

Fortsat samarbejde med YouSee eller skifte til Stofa.

Generalforsamlingen 2016 gav fuldmagt til at bestyrelsen kunne indgå aftale med YouSee om afhændelse
foreningen tit YouSee på bedst opnåelige vilkår.

af

Baggrunden for denne bestutning var, at foreningen havde fået oplyst, at der i årene fremover ville være
behov for at udbygge de tekniske anlæg for et beløb i størelsesordenen kr. 1 - 2 mio.
Betøb i denne størrelsesorden magter foreningen ikke at kunne fremskaffe.

løbet af året har der vist sig mutigheder for at kunne fortsætte foreningens drifr, uden at den skal kunne
fremskaffe de store beløb til investeringer.

I

YouSee og med Stofa, som begge har fremsendt
vil kunne blive betalt af vores leverandør
investeringer
nødvendige
om,
at
med
foreningen
udkast tit aftater
(hvadenten der indgås aftale med YouSee eller med Stofa)

Bestyrelsen har

i den anledning afltoldt møder med både

Generalforsamlingen (2017) gav enstemmigt opbakning til, at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge
mulighederne for at bevare foreningen og indgå bedst opnåelig aftale med leverandør, hvadenten evt.
aftale måtte bhVe indgået med YouSee eller med Stofa.

-

6.

Fastsættelse af årskontingent

Kontingentet blev fasbat til de takster, som blev præsenteret under pkt. 4: BUDGET.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

John Hansen, Georg Dalskov og Peter Møtler var på ualg. Atte blev genvatgt ved akklamattbn for 2 år.
Hubeft Mørch havde givet udtryk for, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen, selv om han var ualgt
frem til udgangen af 2018. Generalforsamlingen accepterede Huberts ønske om at udtræde. I stedet for
Hubeft btev Tommy Sundby valgt for ved akklamation for 1 år,

-

fiom suppleanter blev Egon Wordroff og Kim Hansen genvalgt ved akklamation.

B. Valg af revisor
Flemming Pade og Dirch Glad blev genvalgt ved akklamatbn.
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9.

Eventuelt

INTET

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.00.
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