Antenneforeningen Øst, Bramming
Referat fra ordinær generalforsamling 22.03.2017 i Bramming Kultur- og Fritidscenter.
Til stede var 14 stemmeberettige medlemmer
Formanden bød velkommen
Pkt. 1. Valg af dirigent:
Jørgen Holberg
Pkt.2. Valg af 2 stemmetællere:
Johannes Hansen og Anton Gammelgaard
Pkt. 3. Formandens beretning:
Udover den skriftlige beretning, der er trykt i indkaldelsen, kom formanden med en mundtlig
beretning.
Medlemstal - udmeldelser og nye tilmeldte
31. dec. 2015: 1750 medlemmer
31. dec. 2016: 1654 medlemmer
Flere udmeldt da Stofa blev færdig med nedgravning af fiber i byen. Nogle af disse er vendt tilbage
da de efter kampagneperioden skulle betale normalpris hos Stofa.
Restancer – ca. 98% betaler til tiden. Det ville være en fordel for de fleste andre at tilmelde sig
betalingsservice.
Ejendomsmæglere i Bramming opfordres til at at informere sælger og køber bedre om tilslutning af
fællesantenne. 2 mæglere har indflettet krav om, at køber/sælger skal henvende sig til Øst.
Det er ikke alle tilflyttere, der er opmærksom på mulighed for fællesantenne.
YouSee - udfordringer med sammenlægning imellem YouSee og TDC bl.a. med selvbetjening.
Kom også lidt ind på nytårsaften 2016, hvor der var landsdækkende nedbrud.
Opfordrer medlemmer til at melde sig til nyhedsmail. Ca. 6 – 8 stk. nyhedsbreve årligt.
Udvidelse af nettet til højere internethastigheder og bedre tv-signal kræver, at fm-signalet blev
slukket. Måske bliver der mulighed for internet uden tv-signal, hvor man skal betale kontingent.
Der kan komme fremtidige udvidelser i Stejlgårdsparken og det gamle kommunekontor.
COPYDAN – hvad er det for en størrelse og hvad går alle pengene til.
COPYDAN har desværre hævet prisen meget. Håber at FDA kan lave en ny aftale.
Snak om fordele og ulemper ved at være medlem i FDA.

Udmeldelser og tilmeldinger. Hvad er årsagen? Udbud og efterspørgsel. Reklamer og kampagner.
Et godt alternativ til streamingtjenester kan eksempelvis være mellempakken med bland selv.
Var en generel snak om kabelskader og andet, der betyder udgifter for foreningen.
Formanden svarede på alle spørgsmål og derefter blev beretningen vedtaget.
Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2016 og orientering om budget 2017:
Kassereren fremlagde regnskab i hovedtal. Viser et underskud på 28.857 kr.
Der var spørgsmål til forsikringer og udgifter vedr. tv-signal.
Kassereren svarede på alle spørgsmål. Regnskabet blev godkendt og budgettet blev taget til
efterretning.
Pkt. 5.
a) Indkomne forslag: ingen
b) Orientering om op/ned-afgift ved pakkeskift
Formanden informerede om pakkeskift og hvorfor der er pris på pakkeskift. Foreningen skal betale
for tekniker hver gang et medlem skifter tv-pakke.
c) Kommende aftaler med YouSee
Forhandling om udbygning af fællesantennenettet. Fordele og ulemper ved opgradering af nettet. Af
ulemper kan nævnes sluk af FM-signal. Af fordele kan nævnes større kapacitet til bedre tv-signal,
flere tv-kanaler og højere internethastigheder.
Der var stemning blandt de fremmødte for at udbygge nettet.

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

Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Helge Aaes Jakobsen, Porsholtparken 13
Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17
Og valg af 2 suppleanter (hvert år):
Jeppe Poulsen, Tværsigvej 54
Erik Thøgersen, Birke alle 17

Pkt. 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
Pkt. 9. Eventuelt:
Formanden og kassereren fortalte om muligheder og fremviste eksempler på gode FM og DAB
antenner, der kan installeres i husstanden.
Der blev også talt om, hvad man skal/kan gøre for at undgå at ødelægge kabler eller hvis man
kommer til at grave stikledning over.
Hvis fejlen er internt i huset, kan man kontakte en tv-tekniker eller YouSee.
Hvis fejlen er udenfor, så er det bedst at kontakte YouSee support på tlf. 70704040. Nærmere info
findes på foreningens hjemmeside.
Før fik man musik/Play med i internetabonnementet. Nu tilbyder YouSee film/C More med i
internetabonnementet. Nogen gange er det muligt at konvertere fra musik til film.
Man håber på, at flere medlemmer vil møde op til generalforsamling.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

