Antenneforening Øst, Bramming
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 29. marts 2016
Kultur og Fritidscenter, med 30 stemmeberettigede deltagere
1. Valg af dirigent: Jørgen Holberg

2. Valg af stemmetæller: Johannes Hansen og Henning Gyldenlev.

3. Formandens beretning:
Udover den skriftlige beretning, der er trykt i indkaldelsen, kom formanden med en
mundtlig beretning.
Seddel, til byens ejendomsmægler, der præciserer vigtigheden af at give køber og sælger
besked på at kontakte antenneforeningen Øst så overgang af medlemskabet er klarlagt.
Udestående af restancer på 100.000 i 1. kvartal og 75.000 i 2. kvartal er ved en god
kommutation klaret og betalt, så vi har ingen, der skylder noget i dag.
Markedsføring sammen med YouSee ved åbent hus 27. maj og omdelt reklame senere på
året.
Formanden informerede om, hvad der i hovedtræk er foregået på de 5 bestyrelsesmøder,
der er afholdt i året løb ud over såkaldte mail møder.
Møde med boligforening om samarbejdet med antenneforening Øst og fremhævede den
gode kontakt os imellem.
Netto udmeldelser af foreningen har været henholdsvis 35 (2014), 46 (2015), 84 (2016). 6
medlemmer er vendt tilbage!
Der har været 107 ændringer af pakkevalg og der er ca. 3 henvendelser om dagen fra
medlemmer, som vidner om interesse for vores forening.
Spørgsmål til beretning:
Nyhedsbrev på hjemmeside blev efterlyst
Stemmeret for lejer i en boligforening.
Spørgsmål om ejerskifte
Hvad sker der i Vest?
Spørgsmål om internet pris
Formanden svarede på alle spørgsmål og derefter blev beretningen vedtaget

4. Fremlæggelse af regnskab for 2015 og orientering om budget 2016:
Kasserer fremlagde regnskab, i hovedtal, viser et overskud på 188.000 kr.
Spørgsmål om mellemregning med Copy Dan. Det blev oplyst at den er på over 700.000 og
der har været et stor stigning i afgiften i år, kasserer vil fremover oplyse særskilt i
regnskabet i en note.
Regnskabet blev godkendt og budgettet blev taget til efterretning.

5. indkomne forslag:
Ændringer til vedtægter som fremgår side 5 i indkaldelsen:
Forslag til ændring af § 7 stk.1
Forslag til ændring af § 11
Formanden begrundede forslagene hvorefter de blev enstemmig vedtaget
Gebyr for pakkeskift er nedsat fra 500 kr. til 300 kr.

6. Valg af formand (hvert år): Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Former Pultz, Nygårdsparken 50
Allan Smedegård, Forsythiavej 30

Og valg af 2 suppleanter (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. Eventuelt:
Her var der spørgsmål om hvor mange gange YouSee ændrer kanaler om året – det sker
normalt 1 gang (i 2015 var der ikke et skifte)
Brug Ole eller familiemedlem til at få kanalerne på plads - også de tilkøbte kanaler
Hvor er der en vejledning til at få ændringerne på plads – se bag på indkaldelsen eller
foreningens hjemmeside

Der var livlig debat med spørgsmål, som blev besvaret på bedste vis

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

/Referent: Helge Aaes Jakobsen sekretær

