Antenneforeningen Øst, Bramming
Referat fra ordinær generalforsamling, onsdag den 28. marts 2018 i Bramming Kultur- og
Fritidscenter.
Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer
Formanden bød velkommen
Pkt. 1. Valg af dirigent:
Henning Gyldenlev. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Pkt. 2. Valg af stemmetæller:
Erik Tøgersen og John Hansen
Pkt. 3. Formandens beretning (vedlagt):
Udover den skriftlige beretning, der er trykt i indkaldelsen, kom formanden med en mundtlig
beretning.
Berettigelse: Antenneforeningen Øst har en dækningsprocent på 90 % i området vi dækker i
Bramming .
Der er d.d. 1625 medlemmer i Antenneforeningen Øst
Dec. 2016: Dronningens nytårstale hvor alt gik i sort, det er vigtig at have en driftssikker
leverandør til at levere signalet
YouSee nyheder 2017 og nye aftaler:
Docis 3.1 (1000 mbit) har betydet en voldsom hastigheds forøgelse i vores net.
Der er konstateret kabelfejl, vi kender ikke prisen for at få det lavet d.d.
Stejlgårsparken, nyt område vi gerne skal dækkes.
Prissammenligning: Øst ligger godt prismæssigt, sammenligningen kan ses på vores hjemmesidde
Formanden kom ind på, hvad der venter i 2018 f.eks. opdateringer, persondatalov, udleje,
Copydan (FDA) og YouSee bus der kommer til maj
Formanden præciserede at ejendomsmægler bør henvende sig, ikke skal, ved ejendomshandel
Formanden svarede på alle spørgsmål og derefter blev beretningen vedtaget

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 og orientering om budget 2018:
Kasserer fremlagde regnskab i hovedtal. Viser et overskud på 15.284,82 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
I budgettet er der afsat 100.000 til kabelskader, den viser et underskud på -142 tkr.
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Pkt. 5. indkomne forslag: § 9 i vedtægterne ændres:
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker med annonce i
skriftligt medie(f.eks. Ugeavis). Desuden lægges indkaldelse og regnskab/budget på
Antenneforeningen Øst´s hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der var diskussion om forslaget, bl.a. at få indkaldelsen via nyhedsbrev. Det blev oplyst at
biblioteket kan udskrive, hvis der er behov derfor.
Ændringsforslagen blev enstemmigt vedtaget
Pkt. 6. Valg at formand (hvert år):
Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Folmer Pultz, Nygårdsparken 50
Allan Smedegård, Forsythiavej 30
Og valg af 2 suppleanter (hvert år):
Jeppe Povlsen, Tværsigvej 54
John Hansen, Vestergårdsalle 38
Pkt. 8. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Bo Kristensen, Bakkevej 3
Og valg af 1 suppleant (hvert år):
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54

Pkt. 9. Eventuelt:
Spørgsmål til YouSee boks, nok mange der ikke forstår dens muligheder. Der var forslag til
temaaften hvor YouSee kunne fortælle om fordele ved at have en boks
Spørgsmål til hvem der bestemmer pakkekanaler, det gør YouSee

Alle spørgsmål blev besvaret, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden

/ Referent: Helge Aaes Jakobsen

