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Ordinær generalforsamling. Onsdag den 26. marts 2014.
Kultur og Fritidscenter. 27 stemmeberettigede deltagere.
1. Valg af dirigent: Jørgen Holdberg
2. Valg af 2 stemmetællere: Leif Brix og Karl Lambek
3. Formandens beretning:
Selvstændighed. Mange foreninger sælger i dag deres selvstændighed, det
ønsker antenneforeningen ØST ikke.
Ødelingen er blevet gennemført og vi får bedre signal, til gengæld har vi
indgået kontrakt med you see der varer i 6 år der er godt 4 år tilbage.
De tre pakker: Mange der har fuld pakke kan med fordel gå ned i
mellempakken og lave en bland selv løsning, hvor hver medlem må vælge
10 kanaler og der betales for mellempakken. Fuld pakke er grundpakken og
man kan vælge 34 kanaler og der betales for fuld pakke.
2013 og fremtiden: You see sætter en annonce i ugeavisen, der fortæller
hvordan man kan bruge WIFI. En måde at komme på internet, selv om man
ikke er hjemme.
Udmelding: Det er ikke længere tvang at være medlem i
antenneforeningen, hvis man melder sig ud taber man sin andel i
foreningen. Se nærmere på foreningens hjemmeside. Beretningen blev
godkendt.
Eva Jensen fra boligforeningen sagde, at de havde mange ældre beboere,
der ikke kan gå ind på vores hjemmeside for at få information.
Formanden svarede, at vi gerne vil lægge information ud til boligforeningen
og han tilbød at komme til generalforsamlingen i boligforeningen.

Hans Jørgen Rasmussen mente, at unge mennesker slet ikke ser TV, og
derfor skal prisen presses ned. Formanden gav ham delvis ret og samtidig
fremhævede han, at jo friere valget bliver, jo dyrere bliver det.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2013 og orientering om budget 2014
Kassereren fremlagde regnskabet og sagde, at vi fik et ekstra overskud, der
skyldes at reparationer ”kun” var ca. 42.000 og administrationen var 27.000
mindre end budget. Regnskabet blev godkendt og budgettet blev taget til
efterretning.
5. Indkomne forslag: Forslag til ændring af §7.
Nuværende:
§7 Udmeldelse: Servitutter om tilslutning skal respekteres
Ændres til:
Stk 1 Et Medlem kan udmeldes af antenneforeningen ØST med 3 måneders
varsel fra den 1. i en måned.
Stk 2 Udmeldelse skal ske skriftligt. Blanket på vores hjemmeside skal
benyttes.
Stk 3Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk 4 Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på at få udbetalt nogen
andel af foreningens formue.
Stk 5 Ønskes man indmeldelse igen betales genkoblingsafgift.
Stk 6 Størrelse af udmeldelsesafgift og genkoblingsafgift findes på
udmeldelsesblanketten.
Afsttemning: 27 stemmer for forslaget
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer blank.
Forslaget er vedtaget.
6. Valg af formand: Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år):
Folmer Pultz, Nygårdsparken 50
Allan Smedegård, Forsythiavej 30
8. Valg af 2 suppleanter:
Jeppe Povlsen, Tværsigvej54
Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17

9. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Bo Kristensen, Bakkevej 3
Valg af revisor suppleant (hvert år).
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54

10.
Evt. Der var en livlig debat med mange spørgsmål, som formanden
besvarede på bedste vis, og han opfordrede til at gå ind på foreningens
hjemmeside og vælge.

