Referat fra generalforsamlingen 2016
Torsdag d. 15. marts 2016
Sted. Medborgerhuset Them
Deltagere 12 personer + bestyrelsen
1. Valg af dirigent
Peter Skytte valgt – Peter konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt efter gældende
regler og derfor kunne begynde.
2. Årsberetning og regnskabsaflæggelse.
2a. Årsberetning ved formand Lauge Clausen – Årsberetningen blev godkendt
Status
Vi er nu 1005 medlemmer i foreningen, Dette er 36 mindre end sidste generalforsamling.
Vi oplever at der er medlemmer melder sig ud pga. af de vil over og kun bruge bredbånd, hvilket vi
også håber at kunne tilbyde inden for det næste år tid. Der har været en del fraflytninger hvor der
er kommet unge ind som ikke ønsker at have et tv pakke.
Medlemmerne er fordelt således
Grundpakken: 365
Mellempakken: 204
Fuldpakken: 435
Bredbånd: 512
Året der gik
Vi har indgået en ny kontrakt med YouSee, på en 5 års kontrakt med 1 års opsigelse, hvor vi kan
genforhandle efter 3 år.
Denne kontrakt betyder at vi kan beholde prisen på grundpakken i ro dette år og måske også til
næste år, alt efter hvad der kommer af prisstigninger fra leverandøren. Samtidig stiger vores fee,
som vi modtager for at YouSee må bruge vores net til bredbånd m.m. fra 77.000 til 180.000 om
året.

Der er også lavet en 5 års kontrakt med vores servicepartner ”Dansk Kabel TV”, så vi fortsat kan
have vores net kørende så fejlfrit som muligt. I den forbindelse har vi fået tilføjet at stikledningen
ind til første stik i huset er omfattet af servicekontrakten. Så hvis der opstår problemer med
stikledning kontaktes DKTV, så kommer de og måler igennem og lægger en ny stikledning hvis der
er nødvendigt, nedgravning er for egen regning.
Der er også blevet holdt et medlemsmøde her i medborgerhuset, hvor der igen var ca. 200
fremmødte, der fik svar på spørgsmål og vist hvad der er på marked lige nu fra YouSee, DKTV,
bestyrelsen og andre.
Bestyrelsen har også givet antennehuset en tiltrængt vedligeholdelse, med ny maling og
udskiftning af diverse rådne brædder, samt ryddet op indenfor og fjernet gammelt udstyr der ikke
bruges mere.
Bestyrelsen er fortsat med at holde åbnet for medlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Tidpunkter for dette kan ses på vores hjemmeside.
Vi har også deltaget i forskellige workshops og konferencer, for at høre og følge med i hvad der af
nye tiltag inden for vores område.
Bestyrelsen arbejder stadigvæk på at få alle med i Frisholmparken, og har fået lavet skilte vi kan
sætte på derude og ved evt. nye udstykninger eller events.
Fremtiden.
Frem tiden er meget spændende og tingene kommer kun til at gå hurtigere og hurtigere.
Jeg sagde sidste år at de analoge kanaler ville være væk i løbet af 5 år, ja de er væk nu.
Alm TV vil fortsat være tilgængeligt flere år, ud i tiden men der bliver flere der bruger internettet
til at streame film og nyheder og har tilmeldt sig disse tjenester på nettet, så ser man det når man
har tid og lyst.
Derfor er det vigtigt at vi holder vores net opdateret, så vi kan tilbyde en båndbrede der kan
håndtere både alm. TV samt de stadig stigende krav til hastigheder på internettet.
Foreningen er i den forbindelse ved at afslutte forhandlingen med DKTV om en Ø-deling, så vi
kommer under 200 på alle vores Ø’er. Dette er for at det bedste signal igennem kablerne. Denne
forhandling regner vi med, er færdig i løbet af foråret og kan sættes i gang hurtigst derefter.
Bestyrelsen er også ved at undersøge, hvad der skal til, for at vores installation skal kunne komme
til at levere over 1 gb forbindelser. Vi er der ikke endnu, det udstyr der skal til for at internettet
skal komme op over 1 gb. I Coax kabler er ikke færdigudviklet. Der er flere ting der skal på plads
inden vi starter på dette, bl.a. det passive net, returvej, dosis 3.1 og selvfølgelig prisen.

Til slut vil jeg takke vores suppleanter, bilagskontrollanter, og vores fruer for den store hjælp de
har ydet os i løbet af året.
Og husk at foreningen er til for os alle og vi har gode priser – Det må i gerne sige videre.
2b. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Tommy Schmidt
Da foreningens revisor ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen blev
regnskabsaflæggelsen foretaget af kasserer Tommy Schmidt
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:
Lauge Clausen – Modtog genvalg
Flemming Olsen – Modtog genvalg
4.A Valg af 2 suppleanter
Første suppleant: Henrik Pedersen – Modtog ikke genvalg
Anden suppleant: Per Jensen – Modtog genvalg.
Da Henrik Pedersen ikke modtog genvalg, var der behov for en ny suppleant. Kasserer Tommy
Schmidt var blevet kontaktet af Jesper Højer Larsen, som gerne ville ind bestyrelsen som
suppleant. Jesper var dog ikke tilstede på mødet, men det blev vedtaget, at han kunne tiltræder
som suppleant. Tommy kontakter Jesper Højer Larsen for at afklare detaljerne.
5. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant
Tove Højer og Henning Olsen modtog genvalg som billagskontrollanter.
6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag
Kontingent forsætter som sidste år = 590kr pr./år
7. Eventuelt
Kasserer Tommy Schmidt orienterede omkring, hvorfor vi som bestyrelse har valgt at bibeholde
prisen på grundpakken uændret i år, og måske også næste år.
Tommy lavede også en orientering og gennemgang omkring vores arbejde vedr. vores fibernet
forbedringer og det passive net.
Der var afsluttende en snak om løst og fast, med forskellige kommetarer og spørgsmål for
deltagerne, som blev besvaret fra bestyrelsens side.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og dermed var generalforsamlingen officielt slut.

