ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2012
KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN.
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

Der var mødt 28 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formanden Kjeld Klein (KK) bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne valg af Svend Kynde (SK) som generalforsamlingens dirigent.
Der var ingen andre forslag, hvorefter SK var valgt. SK takkede for valget og gennemgik, at varsling
om indkaldelse til generalforsamlingen samt dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne. Da der ingen bemærkninger var hertil, konstaterede SK, at formalia var opfyldt, og
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. SK erklærede herefter generalforsamlingen for
åben.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed.
Formanden gennemgik laugets virksomhed siden sidste generalforsamling. Anlægget har fungeret
upåklageligt i det forløbne år. Der har været en del pakkeskift i årets løb, og der har været både
udmeldinger og nye tilslutninger. Pr. 1. januar 2012 er der 630 medlemmer. Det er 3 mindre end
sidste år. De fordeler sig med 158 i grundpakken, 140 i mellempakken og 332 i fuldpakken. 284
medlemmer har YouSee bredbånd og 46 har YouSee telefoni. 97 medlemmer har YouSee har kort
til digitalt TV.
YouSee varslede prisstigninger pr. 1 januar 2012. Betydningen heraf vil kasserer Jørn Hvolbæk
komme ind på i forbindelse med fremlæggelse af budgettet.
YouSee har – som sædvanligt flyttet om på TV-kanalerne, hvilket giver medlemmerne problemer
med at få indstillet fjernsynet. I nogle tilfælde har det givet problemer med at angive det nye
netværk, som er 100 til Mpeg4.
En del medlemmer har ringet til bestyrelsen for at få hjælp til indstilling af fjernsynet, men
bestyrelsen har ikke mulighed for at være behjælpelig med disse problemer.
Fra medlem 418 blev der stillet spørgsmål om rimeligheden i, at der skal betales kr. 295,00 for skift
til anden pakke, når f.eks. TV2film ikke længere indgår i fuldpakken, men skal købes særskilt.

YouSee har svaret medlemmet, at der ikke skal betales for skiftet, men det er ikke de oplysninger
bestyrelsen har fået fra YouSee. Kasserer Jørn Hvolbæk vil tage kontakt til YouSee for afklaring af
problemet. Medlem 125 savnede i beretningen er blik ind i fremtiden med hensyn til evt. andre
leverandører, der kan gøre det billigere end YouSee. KK redegjorde for de undersøgelser og
forhandlinger, der har været gennem de senere år, men ingen andre udbydere har kunnet levere
det samme som YouSee. Medlem 418 bemærkede, at Glentevejen har andre TV-pakker, der er
billigere og ville gerne vide, hvornår aftalen med YouSee kan opsiges. KK oplyste, at bestyrelsen
ikke har indflydelse på pakkernes sammensætning og derfor heller ikke på priserne. KK kunne ikke
umiddelbart oplyse datoen for, hvornår aftalen med YouSee kunne opsiges. Medlem 274 ville
gerne vide, om bestyrelsen aldrig modtog endelige priser fra de andre leverandører. KK kunne
oplyse, at bestyrelsen trods flere møder, aldrig modtog priser fra de implicerede leverandører.
Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, satte dirigenten bestyrelsens beretning til
afstemning, og den blev godkendt med alle 28 stemmer.
Ad. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
Laugets kasserer Jørn Hvolbæk (JH) gennemgik det udsendte regnskab for 2011.
SK har set det fuldstændige regnskab, og der er fuld overensstemmelse med det i indkaldelsen
udsendte regnskabssammendrag af årsrapporten for 2011.
Medlem 440 ønskede oplyst, hvorfor det fulde regnskab ikke kunne ses på laugets hjemmeside. JH
oplyste, at det fulde regnskab bliver lagt ud på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Medlem
345 stillede spørgsmål til betalingen af Copy-Dan og Koda. JH forklarede, at det er en lovmæssig
bestemmelse, som lauget ikke kan undtages fra.
Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev godkendt med alle 28 stemmer.
Årsrapport og revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret i sin helhed kan ses ved henvendelse
til et af bestyrelsens medlemmer.
Ad 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende periode.
JH gennemgik det opstillede budget for 2012.
Medlem 276 ville gerne vide, om hvordan sammensætningen af kanalerne i grundpakken bliver
fremover. KK oplyste, at vi kun kan garantere for de nuværende kanaler i grundpakken til
november 2012. Det er også er krav at TV2 indgår heri. Medlem 440 spurgte til TV2HD . TV2
sendes også analogt, hvilket det allerede gør – oplyste KK. Medlem 156 ønskede oplyst, hvorfor
der budgetteres med et overskud på kr. 50.000. JH forklarede, at bestyrelsen finder det
nødvendigt, at der er en rimelig kassebeholdning til imødegåelse af uventede udgifter, da lauget
må ikke stifte gæld.

Da der ikke var flere spørgsmål, satte dirigenten budgettet og kontingentet for den kommende
periode under afstemning. Budgettet og kontingentet for den kommende periode blev godkendt
med samtlige 28 stemmer.
Ad 5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad 6. Valg af bestyrelsen og en 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Kjeld Klein og Hans Jørgen Tækker var på valg.
Til bestyrelsen blev genvalgt:
Kjeld Klein
Hans Jørgen Tækker.
Som 1. suppleant blev genvalgt:

Som 2. suppleant blev genvalgt:

Poul Erik Andersen, Mullerupvænget 12

Bodil Davidsen, Sandholtvænget 21

Ad 7: Valg af registreret eller statsautoriseret revisor/revisionsfirma.
A-revision - Steen Aagaard blev genvalgt med alle 28 stemmer.
Ad 8. Eventuelt.
KK fortalte, at bestyrelsen på grund af de store prisstigninger fra YouSee har undersøgt, om der er
andre bedre og billigere løsninger. Der har været afholdt møder med Kragsbjerg Antenneforening
for et eventuelt samarbejde. Disse møder er endt i 2 muligheder. Enten køber lauget TV-signalet
fra Kragsbjerg Antenneforening i stedet for hos YouSee, og dermed skal servicen også overgå til
dem. Vi skal så fremover forhandle med Kragsbjerg Antenneforening om, hvad pakkerne skal
koste. Den anden mulighed er, at vi opgiver selvstændigheden og bliver en del af Kragsbjerg
Antenneforening. Ingen af disse muligheder kan bestyrelsen anbefale. Vi vil få præcis de samme
kanaler, som vi får fra YouSee, og ingen kan vide, hvad der sker med Kragsbjerg Antenneforening i
fremtiden.
Medlem 276 ville gerne vide, hvornår der skal betales kr. 295 i forbindelse med pakkeskift. JH
oplyste, at det er gratis at skifte til en større pakke, og at der skal betales gebyr, når man skifter til
en mindre pakke. Medlem 296 spurgte om, der kunne tilbagebetales kontingent, når der var
”flimmer på skærmen” fra YouSee. Medlemmet mente, at problemerne skyldes skift i vejret. KK
oplyste, at YouSee tidligere har oplyst, at det ikke kunne skyldes vejrskift, men at der kunne være
problemer med installationerne. Medlem 276 fortalte, at der har været problemer med meget støj
på programmerne og ønskede oplyst, om kablerne evt. kunne være dårligt isolerede. KK oplyste,

at stikdåserne i husene muligvis kan være problemet, da indmaden i stikdåserne er uskærmede.
Medlem 274 oplyste, at der generelt er problemer med støj i området – kun når der sendes digitalt
– ikke analogt.
Der var ingen yderligere spørgsmål.
Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen, takkede for god ro og orden. Dirigenten
takkede bestyrelsen for arbejdsindsatsen i det forløbne år.
Afslutningsvis takkede formanden forsamlingen og dirigenten for godt og sagligt forløb under
generalforsamlingen.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, som følger:
Formand

Kjeld Klein

Næstformand

Hans-Jørgen Tækker

Kasserer

Jørn Hvolbæk

Sekretær

Aase Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Huulvej

Odense, den 12. marts 2012.

Dirigent: Svend Kynde

Sekretær: Aase Frandsen

Formand: Kjeld Klein

