Referat fra generalforsamlingen 2015
Torsdag d. 26 marts 2015
Sted. Medborgerhuset Them
Deltagere 15 personer + bestyrelsen + revisor
1. Valg af dirigent
Peter Skytte valgt
2. Årsberetning og regnskabsaflæggelse.
2a. Årsberetning ved formand Lauge Clausen – Årsberetningen blev godkendt
Vi er nu 1041 medlemmer i foreningen, dette er 12 mindre end sidste generalforsamling.
Det vi nok må erkende, har kostet os flest medlemmer er fraflytning og Home Trio samt
medlemmer der kun ønsker bredbånd. Vi tilbyder stadig de medlemmer der træder ud af
foreningen, at de kan komme gratis tilbage inden for et år.
Medlemmerne er fordelt på:
Grundpakke: 358
Mellempakke: 214
Fuldpakke: 469

Året der gik.
Vi har taget Frisholmparken i brug, og har nu 3 tilslutninger derude, hvilket er 100 % af de byggede
huse.
Foreningen har deltaget i Them Kulturuge, med et telt nede på torvet hvor nye, gamle og
fremtidige medlemmer kunne komme, og få en snak med bestyrelsen, og få hjælp til at få en
bedre TV oplevelse. Dette var der en del der benyttede sig af.
Vi har været til Svend Jacobsen Cup med banner og uddelte film billetter, sponserer af Yousee
Foreningen lavede i efteråret, et aragement her i Medborgerhuset, hvor vi samarbejde med
YouSee, indbød alle i Them og Salten til at komme og høre hvad foreningen og YouSee, kan gøre
for vores medlemmer, Det var en dejlig Eftermiddag hvor der kom rigtig mange og fik en snak med
bestyrelsen, og set hvad vi kan gøre med TV og bredbånd samt de andre produkter fra YouSee.
Bestyrelsen arbejder på at få et lignede arrangement på at stå igen,

Vores kontrakt med YouSee er ved at blive genforhandlet, og vi har i den forbindelse opsagt vores
kontrakt med YouSee, for at stå mere frit i forløbet.
Vi tog derfor initiativ til at lave et samarbejde med de omegns antenneforening der også skulle til
at genforhandle kontrakt, for at stå stærkere over for leverandørerne, men dette faldt desværre til
jorden kort efter opstart.
Så vi ligger stadigvæk i forhandlinger.
Bestyrelsen har også indført at vores medlemmer kan komme den sidste torsdag i måned og møde
bestyrelsen, det er der vi kan gøre en forskel, dette ske i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Vi har synliggjort foreningen med et nyt skilt på antennehuset, fremstillet en folder med
oplysninger om foreningen, som står forskellige steder i byen.
Bestyrelsen har ligeledes været til møder og konferencer for at høre og se hvad der er af nyheder
og ikke mindst hvad vi skal være opmærksom på, for at være på forkant med udviklingen.
Vi har haft Dansk Kabel Tv, på besøg, hvor vi gennemgik vores anlæg, de havde i samme
forbindelse en investerings plan, som de ser udviklingen, den kan vi så bruge hvis vi tror på deres
fremtid.
Bestyrelsen har vedtaget at følge den ordning som vores leverandør, har med hensyn til priser for
tilkobling og pakke skift, det har spar os for en del misforståelser, når medlemmerne har ringet til
support, så får samme oplevelse af priser på vores hjemmeside som på YouSee’s
Bestyrelsen er endvidere begyndt selv at skifte filter / Pakker. Dette for at sparer penge og skaffe
et indsigt i hvilken stand vores udstyr og skabe er i. vi er påbegyndt en oprydning af gammel udstyr
i antenne huset,

Fremtiden.
Vi skal have en ny kontrakt på plads, og fortsat fokus på at gøre foreningen synlig i vores
virkeområde, samt sørge for at foreningen er konkurrencedygtig på service og priser.
Vi skal fortsat udbygge og opgradere vores net, så vi er klar til de udfordringer der kommer.
Dette være sig at. TV og Radio som vi kender det i dag og har gjort i mange år, vil ændre sig hurtigt
de næste 10 år.
Analoge kanaler vil forvinde helt indenfor 5 år. Både på Radio og TV. (Der er kommet DAP og DAP+
i vores anlægget)
Flow TV, hvor man slår op i en program guide og kan se at vild med dans begynder kl 20. og man
så laver kaffen klar til tiden og sætter hen for at se det, vil også være slut i løbet at 10 år.

2b. Regnskabsaflæggelse ved revisor Gorm Clausen
Regnskabsaflæggelse ved Revisor Gorm Clausen
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
3. Indkomne forslag
Der var i år ingen indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Bestyrelse:
På valg var:
Tommy Schmidt – Modtog genvalg
Jan Olesen – Modtog genvalg
Lars B. Nielsen – Modtog genvalg
4.A Valg af 2 suppleanter
Da nuværende suppleant Michael Villadsen er udtrådt og Lars B. Nielsen er indtrådt i bestyrelsen,
var der behov for at finde 2 nye suppleanter.
Første suppleant blev: Henrik Pedersen
Anden suppleant blev: Per Jensen
5. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant
Af de to billagskontrolanter Tove Højer og Jytte Nielsen ønskede kun Tove Højer at blive genvalgt.
Som erstatning for Jytte Nielsen modtog Henning Olsen valget som den anden billagskontrollant.
6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag
Kontingent forsætter som sidste år = 590kr pr./år
7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt, så dermed var generalforsamlingen for 2015 officielt
afsluttet.

