Faaborg Vest Antenneforening
Referat fra ordinær generalforsamling
mandag den 26.03.2018 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. Gert Jensen
2. Michael Christensen
3. Helmuth Jensen

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Jesper Hansen
Carl Johan Feddersen

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

8. Eventuelt
Ad 1)

Advokat Leif Jørgensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet jfr. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Der var mødt 33 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 2)

Kurt Pedersen var referent.
Jimmi Østerberg og Lene Hammerich blev valgt som stemmetællere.

Ad 3)

Formandens beretning blev aflagt (kan læses på foreningens hjemmeside).
Dan Olsen, Peter Wessels Vej 17, anbefalede at foreningen fortsatte med Stofa, da
de leverede god billedkvalitet, og ingen udfald, medens der var udfald da vi havde
YouSee. Vi kunne bare spørge foreningen i Dyreborg.
Jimmy Madsen, Margrethevang 38, ønskede oplysning om vi kan bruge Web TV alle
steder, hvortil det blev svaret, at det kan man fra 1.april 2018 i alle EU lande uden at
skulle betale for Tv signalet. Man skal betale eventuel internet- eller telefonafgift.
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Carl Johan Feddersen, Lindevej 15, oplyste at routeren fra Evercall gav begrænsninger i udnyttelsen af de hastigheder man havde. Det blev oplyst man skulle have sin
egen router, og så have routeren fra Evercall som en ren telefonrouter.
Jimmi Østerberg, Saugstedvang 7, ønskede at foreningen skiftede til YouSee, da han
kun havde haft problemer efter at vi gik over til Stofa.
Ole Johansen, Saugstedvang 15, havde oplevet at Stofa var ude for at se på signalet
til ham, men de så i et forkert skab, der gav signal til Jimmi Østerberg.
Bjørn Gundesen, Margrethevang 26, mente at det var en alt for stor udgift for Antenneforeningen vedr. den nye udstykning mellem Saugstedvang og Margrethevang som
koster foreningen ca. kr. 110.000 og hvor indtægten kun vil blive kr. 15.000. Han
mente, at kommunen burde betale udgiften så den gik med i grundprisen. Han ønskede, at vedtægterne burde være således, at det var udstykkeren der skulle afholde
udgiften. Formanden oplyste at udgiften var så stor, da det kun var Antenneforeningen og El der afholdt udgiften. Vandværket havde en anden aftale, hvor vandværket
fik dækket deres udgifter.
Advokat Leif Jørgensen gav i sin egenskab af formand for vandværket en forklaring
på dette.
Dan Olsen gjorde opmærksom på, at der kommer 3 nye grunde på P. U. Bruuns Vej.
Leo Christiansen, Saugstedlund 95, ønskede oplysning om køb af pakker og enkeltvis
køb af kanaler. Da han ønskede sportskanaler var det billigste at købe fuldpakken, da
sportskanaler enkeltvis er dyre. Man kan se priserne for de forskellige tilbud på foreningens hjemmeside.
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt.
Ad 4)

Der var intet til punktet.

Ad 5)

Årsrapport 2017 blev gennemgået af kassereren (kan læses på foreningens hjemmeside).
Foreningen har ved årsskiftet 966 medlemmer, hvilket er uændret.
Der er 720 tilsluttet foreningens internet, hvilket er en fremgang på 33 i forhold til
2016.
Årsrapporten for 2017 udviser et overskud på kr. 621.909 og en egenkapital på
Kr. 3.420.847.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

Ad 6)

Der var ingen forslag.

Ad 7)

Budget 2018 blev gennemgået.
Budgettet udviser et overskud på kr. 420.000. Bruttofortjenesten udgør
kr. 1.011.000, og det samlede resultat før afskrivninger udgør kr. 715.000.
Budgettet med kontingenter og øvrige priser blev herefter godkendt.
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Priser for tv-pakke år 2018

Grundpk.
Køb af tv-kanaler
Betaling for WebTV
Betaling til Stofa
Kontingent
Service af anlæg
I alt
CopyDan og Koda
I alt
Opkrævet

Prisstigning i forhold til 2017

Mellem pk.

Fuld pk.

Grundpk.

Mellem pk.

Fuld pk.

774,60
128,39
902,99

3.242,40
128,39
3.370,79

4.944,75
128,39
5.073,14

81,23

143,18

261,45

500,00
90,81
1.493,80
609,26

500,00
90,81
3.961,60
672,15

500,00
90,81
5.663,95
751,53

221,26

222,27

218,98

302,49

365,45

480,43

30,00

30,00

60,00

kr. 2.103,06

kr. 4.633,75

kr.

6.415,48

2.100,00

4.620,00

6.420,00

Pris pr. kvartal

525,00

1.155,00

1.605,00

Pris pr. måned

175,00

385,00

535,00

Kontingent kr. 500 og service af anlæg kr. 100 er sammenlagt på regningen.
Ad 8)

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle var villige til genvalg.
Per Skerning, Henrik Stengårdsvej 6 ønskede også at opstille, og han gav en
motivering for sin opstilling.
Der var herefter skriftlig afstemning, der gav følgende
Gert Jensen, Margrethevang 57
31
Michael Christensen, Hans Rasmusens Have 18
29
Helmuth Jensen, Hempel Plougs Vej
21
Per Skerning Henrik Stengårdsvej 6
11

resultat:
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Gert Jensen, Michael Christensen og Helmuth Jensen var herefter genvalgt.
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 1
Ad 9)

Der var ikke noget til punktet.
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 2018
Kurt Pedersen
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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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