Antenneforeningen Øst, Bramming
Referat fra ordinær generalforsamling, mandag den 28. juni 2021 i Bramming Kultur- og
Fritidscenter.
Til stede var 12 stemmeberettigede medlemmer og der var medbragt 9 fuldmagt
Formanden bød velkommen
Pkt. 1. Valg af stemmetællere og dirigent:
Dirigent: Jørgen Holberg. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Stemmetællere: John Hansen og Henning Gyldenlev
Pkt. 2. Formandens beretning:
Formand Folmer Pultz oplæste skriftlige beretning for året 2020
bl.andet:
9. maj var der lynskader for kr. 60.000 som forsikringen har dækket, hvor selvrisiko er kr. 1.250,00
Discovery og YouSee balladen, hvor Antenneforeningen Øst mistede netto 128 medlemmer frem til
1.1.2021. Antallet af medlemmer uden TV er fordoblet til 100 medlemmer
Mange medlemmer har købt Discovery som Streaming-kanaler, det er stadig billige end skift til en
konkurrent. Det har vist sig at DR og TV2 efterfølgende har fået mange sports rettigheder så vore
medlemmer er ikke gået glip af så meget.
Vores mangeårige formand Johannes Jørgensen fik et stort tak for det store arbejde han har lagt i
Antenneforeningen Øst i mange år.
Når omstændighederne tillader det vil bestyrelsen gerne markere foreningens 50 års jubilæum
Fjern-aflæst af strømtilslutninger, et pålæg fra myndighederne. Der vil i de kommende år ske
udskiftning af kabler og andet slidt udstyr, herunder udstyr der er beskadiget ved hærværk,
påkørsel og gravning der ikke er meldt til os
Og så lidt om årsagen til - at vi fortsætter som forening - (med signalforsyning fra YouSee og hvor
YoySee kan ”sælge” bredbånd i vores kabelnet). Medlemmerne er i 2021 stillet over for:
Øst pr. måned for pakkerne

Grund kr. 190,00 Mellem kr. 401,00 Fuld kr. 524,00

YouSee direkte pr. måned Grund kr. 289,00 Mellem kr. 469,00 Fuld kr. 589,00

Året er også beskrevet i nyhedsbreve på www. Brammingantenneforening.dk

Pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2020 og orientering om budget 2021:
Kasserer fremlagde regnskab i hovedtal. Regnskabet viser et underskud på kr. -57.587,07 kr. mod et
budgetteret underskud på kr. -226.000,00.
Forskelligheden er hovedsagelig reparation/Vedligeh. hvor der er budgetteret med kr. 400.000,00
men kun afholdt for kr. 283.127,42
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
John Hansen spurgte til de 39 nye grunde, der er under planlægning i Stejlgårdsparken. Når der
kommer mere information/tal vil bestyrelsen tage stilling til udstykningen
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Pkt. 4. indkomne forslag:
a)Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring (findes på hjemmesiden)
Formanden Folmer Pultz motiverede vedtægtsændringen af § 18: Med baggrund i ”den frie
konkurrence” er det ikke muligt at en efterfølgende ejer/beboer skal inddække en tidligere
beboers manglende betaling.
Ændringen blev vedtaget uden spørgsmål
Pkt. 5. Valg at formand (hvert år):
Jens Arne Jensen, Jasminvej 4
Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år)
Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17 - valgt for 2 år
Jesper Hunderup, Gabelsparken 63 - valgt for 2 år
Folmer Pultz, Nygårdsparken 50 – valgt for 1 år
Valg til bestyrelsessupleanter (hvert år)
Finn Rimmer Thomsen, Jasminvej 28 og John Hansen, Vestergårdsalle 38

Pkt. 7. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Kim Funder, Gabelsparken 103
Og valg af 1 suppleant (hvert år):
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54
Pkt. 8. Eventuelt
Jens Arne Jensen fortalte at han var blevet valgt ind i hovedbestyrelsen for FDA (foreningen af
danske antenneforeninger). Jens Arne fortalte lidt om de tanker han havde for fremtidige arbejde i
Antenneforeningen og vil arbejde for at få ”mest for pengene” for medlemmerne
Alle spørgsmål blev besvaret, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden
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