Faaborg Vest Antenneforening
Referat fra ordinær generalforsamling
mandag den 27.03.2017 på Toftegårdsskolen

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer
for det kommende år.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre
afgifter.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
a. På valg til bestyrelsen er følgende:
1.
2.
3.
4.

Helge Rosendahl
Morten Led
Hroar Nielsen
Kurt Pedersen

(villig
(villig
(villig
(villig

til
til
til
til

genvalg)
genvalg)
genvalg)
genvalg)

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Jesper Hansen
(villig til genvalg)
Carl Johan Feddersen (villig til genvalg)
8. Eventuelt
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)

Advokat Leif Jørgensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet jfr. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer.
Kurt Pedersen var referent.
Jimmi Østerberg og Anders Schmidt blev valgt som stemmetællere.
Formandens beretning blev aflagt (kan læses på foreningens hjemmeside).
Ole Johansen ville gerne vide, om Glenten var mellem de 4 foreninger, der var gået
sammen om udskiftning af vores system som overvåger afviklingen af vores internet.
Formanden oplyste, at det var de ikke.
Carl Johan Feddersen spurgte om udnyttelsen af internethastighederne når modemmet fra evercall anvendes og dette kun kan tage 30 megabit. Her skal man have et
modem, der kan klare hastighederne, og så kun anvende modemmet fra evercall til
IP-telefoni.
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Ad 4)
Ad 5)

Ad 6)

Søren Pedersen ville gerne høre hvorledes man skulle forstå brochuren, blev udleveret på mødet om WebTV, hvor der stod at det var gratis, når formanden i beretningen oplyste, at det i 2018 ville koste 24,63 kr. pr. måned.
Formanden oplyste, at kr. 10,63 allerede var indregnet, og kr. 14,00 til CopyDan for
WebTV.
Arne Larsen mente, at det på mødet om WebTV, der var fra kl. 16.00 – 19.00, var
vanskeligt at høre noget om WebTv. Det drejede sig mere om internet.
Formanden svarede, at det på grund af den store tilslutning, havde været vanskeligt
at styre mødet. Der var 2 medarbejdere fra Stofa, og de havde været med til at styre fremvisning af WebTV.
Ellen Pedersen ønskede oplysning om, hvor man kunne læse mere om WebTV, og det
kan man på internetadressen https://webtv.stofa.dk.
Anders Schmidt ville gerne vide, om man på WebTV kan se FritValgs kanaler som
man har købt via kort. Det blev oplyst at kanalerne også kunne ses.
Torben Hansen ville gerne vide, hvornår Start Forfra blev udvidet fra 48 timer til en
uge, hvortil formanden oplyste, at det er Stofa, der styrer dette.
(efterskrift: Start Forfra kan ses en uge tilbage.)
Carl Johan Feddersen ønskede oplysning om der udvikles apps til flere platforme.
Morten Led svarede, at det gjorde der ikke p.t. og i hvert fald ikke til Samsung.
Jimmi Østerberg ville gerne vide hvorledes antenneforeningen kan udføre gravearbejde for kr. 1.500,00 ved nytilslutninger. Formanden oplyste, at det kan foreningen
heller ikke, men foreningen var interesseret i nye medlemmer. Hvis de skal have internet, vil den ekstra udgift foreningen har ved gravearbejdet være tjent ind på kort
tid. Det blev oplyst at der andre udbydere, som gør det billigt eller gratis.
Asbjørn Carlsen ville gerne høre om foreningen var med i de 10 nye grunde beliggende op til Margrethevang. Formanden oplyste at lokalplanen var godkendt af
kommunen, man at vi ikke har hørt fra kommunen endnu.
Ole Johansen oplyste, at han stadig havde problemer med signalet i Saugstedvang.
Formanden sagde, at vi kun var interesseret i at levere et fejlfrit signal, så vi ville
gerne sende Chr. Skovgaard fra TeknikCenterFyn ud for at se på installationen. Hvis
fejlen er inde i huset skal medlemmet selv betale, ellers betaler foreningen.
Arne Larsen havde pixelfejl på tv-apparatet, hvortil der også blev svaret, at foreningen gerne ville sende TeknikCenterFyn ud. Antenneforeningen betaler, hvis det skyldes fejl ind til huset, medens medlemmet selv betaler for fejl på stikledning fra skel
og ind i eget hus.
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt.
Der var intet til punktet.
Årsrapport 2016 blev gennemgået af kasseren (kan læses på foreningens hjemmeside).
Foreningen har ved årsskiftet 966 medlemmer, hvilket er et fald på 3.
Der er 687 tilsluttet foreningens internet, hvilket er en fremgang på
9 i forhold til 2015.
Årsrapporten for 2016 udviser et overskud på kr. 278.845 og en egenkapital på
kr. 2.799.028.
Peder Olsen spurgte til note 6 om forudbetalinger. Kassereren oplyste at man betaler
service til internet til supportfirma forud.
Jimmi Østerberg ønskede oplysning om hvor lang tid kontrakten med Stofa løber,
hvortil der blev svaret at kontrakten udløber ved udgangen af 2019, og at denne kan
opsiges inden udgangen af 2018.
Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
Der var ingen forslag.
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Budget 2017 blev gennemgået af foreningens formand. Foreningen havde været tidlig ude og meddelt de nye priser for pakkerne. Efterfølgende havde Stofa oplyst, at
de havde lavet en fejl i beregningerne, hvorfor priserne skulle være højere. Bestyrelsen har dog besluttet at fastholde udmeldte priser, og lade foreningen dække det
manglende beløb, der skulle havde været opkrævet. Det drejer sig om en manglende
opkrævning for grundpakken på kr. 60,09, for mellempakken kr.7,81 og for fuldpakken kr. 234,56 pr. måned.
Budgettet udviser et overskud på kr. 188.000. Bruttofortjenesten udgør kr. 986.000,
og det samlede resultat før afskrivninger udgør kr. 690.000.
Budget 2017 vil dog blive negativt påvirket af medlemmernes lavere betaling i 2017
på ca. kr. 100.000.
Budgettet med kontingentpriser og øvrige priser blev herefter godkendt.

Priser for tv-pakke år 2017

Grundpk. Mellem pk. Fuld pk.
Køb af tv-kanaler
Betaling for WebTV
Betaling til Stofa

Ad 8)

694,20
127,56
821,76

3.100,05
127,56
3.227,61

4.684,13
127,56
4.811,69

Kontingent
Service af anlæg
I alt
CopyDan og Koda

500,00
90,33
1.412,09
388,00

500,00
90,33
3.817,94
449,88

500,00
90,33
5.402,01
532,55

I alt

1.800,09

4.267,82

5.934,56

Opkrævet

1.740,00

4.260,00

5.700,00

Pris pr. kvartal

435,00

1.065,00

1.425,00

Pris pr. måned

145,00

355,00

475,00

Årlig mindre opkrævet

-60,09

-7,81

-234,56

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle var villige til genvalg.
Da der ikke blev bragt andre medlemmer i forslag, blev der genvalg
til:
Helge Rosendahl
Morten Led
Hroar Nielsen
Kurt Pedersen
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2 bestyrelsessuppleanter var villige til genvalg.
Da der ikke blev bragt andre medlemmer i forslag, blev der genvalg til:
Jesper Hansen, Betzyslyst 88
Carl Johan Feddersen, Lindevej 15
Ad 9)

Rasmus Pedersen gav udryk for at informationen til medlemmerne via sms og e-mail
var blevet bedre, men kunne godt tænke sig noget mere. Nævnte et eksempel hvor
der i forbindelse med nye hastigheder på internet, hvor der godt kunne havde været
udsendt meddelelse om, hvorfor det ikke blev iværksat så hurtigt som udmeldt.
Da der ikke var yderligere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro
og orden, og at generalforsamlingen hermed var afsluttet.

For referat:
Faaborg, den 29. marts 2017
Kurt Pedersen

Efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, og bestyrelsen
konstituerede sig således:
Gert Holm Jensen, formand
Michael Christensen, kasserer
Helge Rosendahl Hansen, teknik og pakkeskift
Morten Led, internet
Kurt Pedersen, sekretær
Hroar Nielsen
Helmuth Jensen
For referat:
Faaborg, den 29. marts 2017
Kurt Pedersen
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