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Referat
Formand Palle Severinsen indledte med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i
Stubhuset. Der var 25 stemmeberettigede medlemmer (25 fremmødte og 0 fuldmagter).

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Allan Ramsgaard som dirigent. Allan blev valgt med applaus.
Allan konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
Foreningens formand Palle Severinsen redegjorde for årets aktiviteter, hvorfra følgende
hovedpunkter skal refereres:
- Administrationsaftale er indgået med Dansk Kabel TV pr 1. januar 2017. Foreningen har
således sikret, at kontingentopkrævning, regnskab og betalinger sker betryggende også i
fremtiden
- Foreningen er meldt sig ud af interesseorganisationen FDA, da bestyrelsen ikke følte at udbyttet
stod mål med prisen
- Bestyrelsen er tilfreds med samarbejdet med YouSee. Palle fortalte om YouSee’s igangværende
opgradering af deres net, således at der er kapacitet til øget bredbåndstrafik og bedre TVsignaler. En konsekvens af dette er nedlukning af analog TV og analog FM radio
- Bestyrelsen arbejder med hvervning af medlemmer og etablering af net i de mange nye
boligområder i Støvring. Dette sker i konkurrence med bla Bredbånd Nord
- Vores net har igen været meget stabilt med få driftsproblemer. Vi kan se frem til investeringer i
nye fordelerskabe i de kommende år, det er dog ikke besluttet endnu
- Der er stadig medlemmer som oplever ”støj” på deres TV-kanaler, det skyldes primært
indstråling i egen installation. Formanden henviste til at benytte sig af Dansk Kabel TV’s
husstandsgennemgang til 295,- Medlemstallet er i 2016 steget, både for antal TV-medlemmer hos Antenneforeningen og antal
bredbåndskunder hos YouSee
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Aflæggelse af regnskab
Foreningens kasserer, Hans Jørgen Glintborg, gennemgik regnskabet for 2016. Årets resultat blev et
overskud på kr. 363.711,-.
Bestyrelsen er tilfreds med regnskab og egenkapital, og der er ikke behov for yderligere
konsolidering af foreningen, og foreningen er i gang med opsparing til kommende investeringer.

Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift
Bestyrelsen forslog et medlemsbidrag på 425,- for 2017. Det er uændret for mellempakken og
fuldpakken, men en stigning på 30,- for grundpakken. Bestyrelsen foreslog tilslutningsafgift på
uændret kr. 995,- i etablerede områder.
Når man indregner priserne fra YouSee, moms og copydan giver dette følgende pakkepriser:
Grundpakke:
1.898,- kr
Mellempakke:
4.310,- kr
Fuldpakke:
5.696,- kr
Stigningerne i 2017 er meget mindre end de foregående mange år, og stigningerne skyldes for en
væsentlig del store stigninger til CopyDan.

Dirigenten konstaterede at bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg til Hans Jørgen Glintborg og Odin Sletten.
Bestyrelsen konstituerede sig jævnfør vedtægterne efterfølgende, og ser således ud:
Formand og sekretær
Palle Severinsen
Næstformand
Odin Sletten
Kasserer
Hans Jørgen Glintborg
Bestyrelsesmedlem
Benny Mortensen
Bestyrelsesmedlem
Palle Nyholm Træholt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Mårtensson og Allan Ramsgaard.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Redmark blev genvalgt.

9. Eventuelt
Der var lodtrækning om 2 flasker vin for dem som havde tilmeldt sig nyhedsmail fra foreningen.
Afslutningsvis takkede dirigenten for fremmødet samt god ro og orden.
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