Antenneforening Øst, Bramming
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 31. marts 2015
Kultur og Fritidscenter, med 31 stemmeberettigede deltagere
1. Valg af dirigent: Jørgen Holberg
2. Valg af stemmetæller: Leif Brix og Karl Lambek
3. Formandens beretning:
Selvstændighed. Andre foreninger (Gørding og Vest) ser ud til at blive opkøbt af
større udbyder og ”mister” dermed deres selvstændighed. Vi vil bevare os selv
som forening og få signal fra en stor udbyder, lige nu Yousee som vi pt. betaler 5
millioner årlig for signal, så længe vi føler det er en fordel at servicerer vore
medlemmer på denne måde, forbliver vi en selvstændig forening, man skal ikke
være bleg for at udbyder vil tjene penge ved deres investering.
Vi har prøvet noget ”nyt” med en klage fra forbrugerstyrelsen, klagen er ikke
afgjort endnu.
Fremtiden: Den store konkurrence bland udbyderne ser vi som en fordel.
Vi har kontrakt med Yousee som med vores Øer med 250 husstande pr Ø har
mulighed for 300 Mbit i løbet af 2015
3 pakker fra Yousee: 19 medlemmer har foretaget pakkeskift til bland selv.
Med hensyn til restancer er der ca. 30.000 kr. der ikke betales til tiden pr.
opkrævning men ved ihærdig opfølgning har alle betalt, den sidste 13. marts, så
vi har ingen tab i denne omgang. ¾ af vore medlemmer har fuldpakker.
Udmeldelser: I 2014 har der været 41 udmeldelser ca. 2 %, andre foreninger her i
områder har 10 % udmeldte. I 2015 er der nok flere udmeldinger men der
kommer også nye til.
Udmeldinger har taget meget af bestyrelsens tid.
Der har været advokater indblandet i forståelse af udmeldingsblanket som blev
vedtaget sidste år, der er bl. andet tilflytter der har givet problemer, så vi vil
fremover lægge en velkomst seddel i postkassen. Vi bruger FDA´s advokat til råd
og vejledning og heldigvis er alle udmeldinger gået i orden. Vi vil gerne holde os
på den lave % for udmeldinger

Spørgsmål til beretning:
FDA koster ca. 30.000 kr. men det er ikke kun for advokathjælp, også forsikringer
m.m. som fås hos Foreningen af Danske Antenneforeninger.
Spørgsmål om pakkepriser skal der ses på indhold af kanaler, konkurrencen bliver
større og der blev udtrykt at bestyrelsen har gjort det godt, det skal være billige/
fordele at være i en forening.
Hvad betyder ”bestemme selv”? Vi bestemmer udbyder, og hvert efterår
forhandler vi priser, og når 49 % har internet gennem antenneforeningen har det
en betydning.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2014 og orientering om budget 2015:
Kasserer fremlagde regnskab i hovedtal med et overskud på 149 tkr.
Spørgsmål om advokat: vi har ingen udgifter haft til advokat
Regnskabet blev godkendt og budgettet blev taget til efterretning.
5. indkomne forslag: ingen
6. Valg af formand (hvert år): Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Helge Aaes Jakobsen, Porsholtparken 13
Søren Nielsen, Stejlgårdsparken 118
Og valg af 2 supplanter (hvert år):
Jeppe Poulsen, Tværsigvej 54
Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17
8. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Bo Kristensen, Bakkevej 3
Og valg af suppleant (hvert år):
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54
9. Yousee ved Ole Madsen, key accont manager:

Ole fortalte levende om de mange bland selv muligheder der findes på alle
platforme, (TV, internet og mobil)
Han forventer at alle kanaler bliver HD, analog er fortid
Johannes Hansen fortalte at han er den glade bruger af bland selv og kunne kun
anbefale.
Gå ind på foreningens hjemmeside og se mulighederne.
300 Mbit er på Fyn og det vil komme i hele landet 300/60 i 2015
Yousee Play er fremtiden – helt vild
10.Eventuelt:
Vi er på vej med en finansierings aftale med Yousee på nye bebyggelser
Formanden vil udkomme med nyhedsbreve noget oftere.
Yousee planlæger et nyt arrangement for vore medlemmer
Der var livlig debat som blev besvaret på bedste vis

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

