Referat af generalforsamling d. 10 marts 2015. kl. 20.00
1. Valg af dirigent: Jesper Clausen blev valgt. Lovlig indvarslet generalforsamling.
2. Beretning ved formand Henning Borg:
Vi kan passende starte gennemgangen af året der gik med sidste års generalforsamling, hvor vi som
forening jo også skulle ud at finde ny formand. Og der er ingen tvivl om at uden vores mangeårige formand
Ejvind Schmidt, forsvandt der også meget viden og automatik for bestyrelsen. Vi skulle derfor meget
naturligt finde en ny måde at samarbejde på, og fordeling af opgaver, og jeg vil overlade til andre om dette
har været tilfredsstillende. Men i første omgang har jeg været formand siden da.
Heldigvis for NNFA fik vi dog Finn Fugl valgt ind i bestyrelsen, og Finns viden netop omkring TV og antenne
signaler har givet os en viden som vi nødig vil være foruden, så vi i dag på det tekniske område faktisk er så
heldige at have to meget kompetente medlemmer netop på dette område, da vi i forvejen havde Leif
Jepsen.
Bestyrelsens arbejde har været jævnt fordelt med en del møder over året, såvel i vores egen bestyrelse,
møder med vore to nabo antenne foreninger – Lunde og Outrup, samt med YouSee og Dansk Kabel TV. Der
har løbende være såvel store som små ting at tage stilling til, men generelt har møderne og arbejdet med
NNFA fungeret rigtig godt.
Et antenne net som vores er dog næsten af betragte som en levende organisme, der fra at fungerer
fuldstændigt perfekt, løbende får såvel store som små udfald, og som gør at vi hele tiden bliver udfordret
med at kunne levere den ydelse I som medlemmer har betalt og har krav på. Samt når vi så oplever
graveskader på vores kabler, og går i gang med at reparere, ofte oplever at skaderne er større end som så,
da tidligere og ældre skader, først ses på nettet og signalet flere år efter. Dette gør det desværre
fuldstændigt umuligt at finde de oprindelige skadevoldere, og som giver store udfordringer med at få
skaderne dækket af vores forsikrings selskab – så hvis vi ikke automatisk bliver smidt ud, bør vi måske
overveje om vi kan finde andre partnere. Ukendt skadevolder bliver en af foreningens største udfordringer i
årene der kommer.
Og det er ikke fordi der ikke er blevet brugt penge på at forbedre nettet, da vi inden for de sidste par år har
brugt mere end en million på netop dette, og vi har kun haft mulighed for at gøre dette, da NNFA trods alt
havde henlagt penge til den slags investeringer, samt vi kan allerede nu godt berede os på at der også i
årene der komme vil blive brug for at vi som forening er så velpolstret som muligt.
Vi bliver konstant udfordret på det tekniske. Med 4G mobil nettet, har vi blot fået yderligere en udfordring
med støj til vores antenne signal. Og her en opfordring – check også jeres egen hus installation, for ofte
oplever vi at fejl og dårligt signal som regel skyldes netop disse ting, da kravene til støj isolering de senere
år kun er blevet større, også på huset egne installationer
Konkurrencen om TV og internet kunderne er heller ikke blevet mindre, og pt mærker vi navnlig denne i
sommerhus områderne hvor Stofa også vil have deres del af kagen, og som allerede har kostet os

medlemmer, og helt sikkert også vil koste os flere i årene der kommer. Men husk nu, Stofa er et firma der
skal tjene penge – NNFA er din forening, og som ikke skal tjene penge - hvor tror du i længden at du får det
billigste tilbud. Samtidig er vi nød til at erkende at som forening bruger vi ikke millioner på markedsføring,
og hvor der løbende kommer farve strålende og lokkende reklamer ind af døren – de penge sparer vi –
samt ikke mindst, vi har ikke tænkt os at bruge millioner i sponsorater på kendte sportsfolk – for hvem skal
betale!
Samtidig skal I som medlemmer også være opmærksomme på de mange fordele I rent faktisk har, når I nu
er medlem af klubben. For når I har både TV og internet, kan meget af dette overføres til TV på tablets,
Musik på mobilen. Samt ikke mindst så kan I få fordelagtige mobil abonnementer. Mulighed for Bland selv
pakker, hvor man har en grundpakke, og så ellers kan vælge mellem 109 forskellige kanaler, altså netop de
kanaler der interesser dig. Alt samme netop fordi I er medlem af NNFA, og vi som forening giver hinanden
en masse fordele.
Udover de normale kanaler trækker vi jo også yderligere en række gratis kanaler ned – mest tyske – og
netop her synes jeg vi rammer behovet for sommerhusene rigtig godt, når disse udlejes. En fordel I KUN får
gennem NNFA.
YouSee bredbånd – kan jo også fås gennem foreningen til fordelagtig pris, og her kan du selv blande din
internet hastighed som du vil – skal den hedde 15/15 eller 25/5 – du bestemmer selv, prisen er den samme.
Og her lige en forbruger info – for 99% af alle os brugere af internet er der kun en hastighed der er
interessant, og det er DOWNLOAD. At download og upload skal være det samme for at have en god
internet forbindelse er reklame stunt – hop nu ikke på den!
NNFA er jeres forening, jo flere vi er medlemmer af NNFA jo stærkere står vi, når vi skal ud og forhandle
aftale med de forskellige leverandører, og jo flere er vi til at dække vores generelle omkostninger til at drive
nettet. Så vores vigtigste markedsføring er os alle samme som medlemmer, hvis ikke naboen er medlem,
sørg for de bliver de, det er vigtigt for foreningens overlevelse og fremtid.
Spørgsmål fra salen til teknik :
Henrik Skårup. Modul og kort. Spørger til hvordan det virker.
Hans Chr. Hansen: Mobilpriser og bland selv
Hermand Frisk: Spørger til sportskanaler
Bent Rass: yousee boks, god løsning
Mogens ( sommerhus mand ): Stofa. Han spørger om vi har fået mange udmeldinger
Bent Rass: Stofa er tilfreds med produktet men er ikke tilfreds med deres regninger
Bent Rass: Vil det udhule foreningen hvis man vælger mindre pakker.
Henning Borg, Jens Olesen og Finn Fugl svarer på spørgsmålene
3. Regnskab for 2014 gennemgås af revisor.
Henrik Skårup sommerhus helårs, spørger på priser og hvorfor er stigningen størst i Nørre Nebel.
Jens Olesen forklarer at vi kører med samme pris på pakkerne Outrup, Lunde og NN. Forsøger at
tilpasse sig markedet.
Henning Borg svarer: Vi sidder som gidsler og programudbydere kan sætte prisen som de vil.
Foreslår at man bruger bland selv.

4. Indkomne forslag: se dagsorden til generalforsamling. Pakkeskift 360.- + moms. Tilslutning er gratis
men man skal selv betale kabel og gravearbejde på egen grund.
5. Valg til bestyrelsen kandidater afleveres skriftlig, Peter Hjort, Keld Brarup, Jesper Kristensen. De 3
blev opstillet. Der er valg mellem de 3. Keld Brarup 30 stemmer, Peter Hjort 34 stemmer og Jesper
Kristensen 13 stemmer.
6. Suppleant Erik Thøgersen valgt.
7. Revisor blev genvalgt.
8. Evt.
Formanden takker for god ro og orden. Formanden afslutter og siger tak til Carl Andersen og
velkommen til Peter Hjort

