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"{
1.

Valg af dirigent

Egon Wordolff ualgt. Ordstyreren konstateredq at generalforcamlingen var lovligt indkaldt ved annonce i
Ltgebladet 30-10-2018. En dettager optyste, at han ikke havde modtaget avisen, hvilket dog ikke sætter
ved lovlighed af indkaldelsen. Der opfordres til, at man, hvis man ikke modtager den
husstandsomdelte av§ retter henvendelse til FK-dtlstributbn eller til avisens redaktbn i Høng.

2. Valg af to stemmetællere
Punktet udsat til senere.

3.

Formandens beretning

Formand

- John Hansen -

godkendt ved akklamation.

4.

aflagde beretning om foreningens akiviteter
- BIUG.

i

årets løb. Beretningen blev

SE

Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget samt fastsættelse kontingent

Kasserer - Peter Møller - gennemgik det udleverede regnskab, som beklageligvis udviser et underckud på
ca. 55.000 kr. En stor del af underskuddet skyldes, at udgrft til EL er steget med ca. 100 %o trl æ. 48.000 kr.

Regnskabet udvrser en balance på kr. 540.512,70, hvilket dog ikke er retubende i forhold til foreningens
reelle økonomiske forhold. Ud af den likvide beholdning pr. 30-09-2018 har foreningen betalingsforpligtelser
for perioden 01-10-2018 til 31-12-2018 i størelsesordenen kr. 450.000 til YouSee, Dansk Kabel-W mv.
Dette misforhold skyldes, at foreningens regnskabsår ikke følger kalenderåret
Den kraftigt forøgede el-udgift skyldes, at SEAS-NVE har foretaget kontrolmåling af el-forbruget. Forbruget
afregnes som forbrug uden el-måler på baggrund af måling, som danner grundtag for et skønnet forbrug.

I september

2017 er der blevet foretaget måling, som viser, at el-forbruget nu skønnes til at være ca.
24.000 kWh årligt, hvilket er ca. 3 gange så meget, som frem tit sept. 2017 var anvendt som faktureringsgrundlag fra SEAS-NVE.
Foreningen vil foranledigg at der foretages endnu en kontrolmåling, så vi kan få klarhed over, om det er
korrekl at vi bruger den el, som vi p.t. betaler for.
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Budgett&. for 2018-2019 btev gennemgået. Budgettet viser et driftsunderskud på ca. 50.000 kr' Der
pårqnes, at der vil titgå foreningen en ekstraordinær indbetaling på ca. 40.000 kr. (refunderet el-afgift som
fomn fuskrevet). Denne ekstraordinære indbetaling anvendes til delvis dækning af underskuddet'
KONfiNGENT fastholdes uændret med:

o
o
o
c

Kr. 2.75q00 for grundpakken
Kr. 4.85q00 for mellempakken
Kr. 6.300,00 for fuldpakken
Kr. 800,00 for internetadgang alene.

RegnskaQ budget og kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.

1. Indkomne

forslag

Ingen forslag.

2.

Orientering YouSee (v.Karsten Dueholm)

-

herunder rigtig
Karsten Dueholm orienterede om den nye aftalq som RVAF iar ndgået med YouSee
programmer
for
betaling
er
foreningens
den
nye
aftale
med
blandselv-produffier.
mange muligheder
pr.
kr.
md.
reduceret med ca. 30

I

Desuden kan der nu leveres W-boks uden beregning.

I

ÅgtUf HUS i Sognegården tirsdag d. 20-11medarbejdere orientere medlemmer - og kommende medlemmer - om de

samarbejde mellem foreningen og YouSee indbydes der tit

2018. Her

vil

YouSee's

muligheder, der er i forbindelse med at få leveret TV og internet fra YouSee.

Karsten onEnterede om, at der ved optimal udnyttelse af alle muligheder, som tilbydes, vil være en del
penge at spare ved at modtage W (og internet) fra RVAF.
9om nyt kan der nu etableres tilslutning til foreningens kabelnet uden køb af W-pakkq hvilket betyder, at vi
nu kan give mulighed for internet fra YouSee - uden at skulle modtage W fra YouSee.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter:

Der blev gjort indsigelse mod dagsordenen, idet denne burde indeholde oplysning om, hvem der uar på ualg.
- og der vil fremover blive rettet op på dette.

Indsigelsen er relevant
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1. ttlg af revisorer
Dirfi

Glad (gpm,alg)
Flernmirg Pade (genvalg)
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Bæntuelt
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