Generalforsamling i Nørre Nebel Antenneforening
Tirsdag d. 14. marts 2017

1. Valg af dirigent
Jesper Clausen blev enstemmigt valgt
2. Beretning v/formand Henning Borg
Bilag 1
Erik Thøgersen: Sammenlægning lyder fint, men behold nu indflydelse.
JKO: Vi har deltaget i møder men afgørende indflydelse i bestyrelsen får man jo ikke. Vor holdning
er at vi ser tiden an og ser hvordan starten går.
BF: Ved et evt. samarbejde ophæves egen forening og vor egenkapital indgår i den nye fælles
forening.
HB: Vores Net / Varde Antenneforening har ikke kommet og inviteret os med i foreningen men sagt
at alle er velkommen i et nyt fællesskab.
ET: Kommer der bland selv også til grundpakken. FF: Yousee har forsøgt noget lignende men da de
er markedsledende må de ikke. Mon ikke det kommer indenfor en kort årrække.
?: Hvad med Radio. Er der kommet kommentarer til nedlukningen af FM signalerne. FF: Der er
kommet ganske få kommentarer. Noget er taget i opløbet ved et arrangement foran Brugsen. Et
produkt kunne være Sonos eller Google Chrome Cast Audio.
BERETNINGEN GODKENDT

3. Regnskab for året 2016 v/revisor Jesper Clausen
Bilag 2
HB: Mange af udgiftsposterne kan man ikke gøre noget ved (Yousee, CopyDan mm.). For FDA’s
vedkommende kan vi overveje om vort medlemskab er pengene værd. Vi har i årene ikke haft det
store behov og vi vil genoverveje medlemsskabet.
4. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen
Kontingent og budget for 2918
Helår
Fuld pakke
5862
Mellem pakke 4380
grund pakke 1914
Sommerhus
Fuld pakke
3621
Mellem pakke 2798
Grund pakke 1374
FORSLAGET GODKENDT
Pakkeskift bør koste kr. 450,FORSLAGET GODKENDT

Tilslutningsafgift nye medlemmer – intet indtil videre
FORSLAGET GODKENDT
Ingen forslag fra medlemmer
5. Valg til bestyrelsen for 3 år
På valg er Henning Borg og Finn Fugl
Begge genvalgt
6. Valg som suppleant.
Erik Thøgersen ønsker ikke genvalg
Valgt blev Jesper Henneberg Kristensen, Tranevænget 43, Tlf. 2233 6076
7. Fravalg af revision og valg af offentlig godkendt revisor til assistance med regnskabsopstilling for 1
år.
Jesper genvalgt til assistance.
8. EVT:
JKO: Internet. ca. halvdelen i byen har internet. I sommerhusene er det ca. 65%
71% i byen har en kortaftale (ekstra kanaler) i sommerhusene er det 10%

