ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013
KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN.
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formanden Kjeld Klein (KK) bød de fremmødte medlemmer velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne valg af Henning Kirk Christensen (HKC) som generalforsamlingens dirigent.
Der var ingen andre forslag, hvorefter HKC var valgt. HKC 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 HKC, at formalia var opfyldt, og
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. HKC erklærede herefter generalforsamlingen for
åben.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed.
Formanden gennemgik laugets virksomhed siden sidste generalforsamling. Normalt har anlægget
fungeret upåklageligt – men medlemmerne på Kallerupvej har haft en del problemer med flimmer
både på TV og internettet. YouSee har forsøgt at løse problemerne, men da det formodentlig er
periodiske problemer, kan de være svære at løse. Men både YouSee og bestyrelsen følger op på
det. Efter at alt er blevet digitaliseret, er det endnu vigtigere at stikkene er i orden og isoleret – og
det gælder alle stik. Der findes forskellige stik – men man skal sikre sig, at de er YouSee Ready, det
er nemlig også kommet på stik og kabler. Det samme gælder, hvis der bruges HDMI eller scartstik,
der også kan forstyrre signalerne.
I den kommende tid vil de nye frekvenser til 4G mobiltelefoninettet blive taget i brug, hvilket
kan/vil give signalforstyrrelser på tv-signalet hos mange tv-brugere. Det gælder også, hvis man har
en 4G telefon derhjemme, og dette gælder for alle former for tv-levering og alle tv-leverandører.
Lidt om fremtiden: MPEG2 lukkes helt ned i 2 omgange – første del i februar og sidste del i april –
og så virker MPEG2 ikke mere.
På vores hjemmeside lægger vi alle de info fra YouSee, som vi mener har medlemmernes
interesse. 4. marts bliver DR Update til DR Ultra og vil henvende sig til større børn, og Ramasjang

bliver for børn i alderen 3 – 6 år. TV2 starter en ny kanal, der hedder TV2FRI den 5. maj 2013. Den
er gratis i resten af 2013, men vil fra 2014 koste ca. 150 kr.
Der har været en del pakkeskift i årets løb, og der har været både udmeldinger og nye
tilslutninger. Pr. 1. januar 2013 var der 627 medlemmer. Det er 3 mindre end sidste år. De
fordeler sig med 164 i grundpakken, 146 i mellempakken og 317 i fuldpakken. 298 medlemmer har
YouSee bredbånd og 49 har YouSee telefoni. 104 medlemmer har YouSee plus.
YouSee varslede prisstigninger pr. 1. januar 2013. Betydningen heraf vil kasserer Jørn Hvolbæk
komme ind på i forbindelse med fremlæggelse af budgettet.
Fra medlem 571 blev der gjort opmærksom på, at signalet til Kallerupvej stadig ikke virker
optimalt. Signalet er heller ikke synkront – hvilket YouSee er gjort opmærksom på. Medlem 578
kunne oplyse, at Munkerisvej har samme problemer. YouSee har forsøgt at løse problemet flere
gange - men problemet er stadig ikke løst. Medlemmet kunne dog oplyse, at YouSee er meget
imødekommende og opfordrer til at man kontakter dem, når der er problemer, da periodiske fejl
kan være svære at løse. Det er ikke altid, at nye stik er løsningen – det kan også være fugt i
kablerne, der laver ravagen – medlem 440. Medlem 119 ønskede oplyst, om det er korrekt at DR
Update stopper den 4. marts 2013.
Såvel YouSee som bestyrelsen arbejder løbende på at løse problemerne i hele forsyningsområdet.
Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, satte dirigenten bestyrelsens beretning til
afstemning, og den blev godkendt med alle 34 stemmer.
Ad. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
Laugets kasserer Jørn Hvolbæk (JH) gennemgik det udsendte regnskab for 2012.
HKC har set det fuldstændige regnskab, og der er fuld overensstemmelse med det i indkaldelsen
udsendte regnskabssammendrag af årsrapporten for 2012.
Medlem 571 ønskede oplyst, hvilke oplysninger der er udeladt i regnskabssammendraget. HKC og
JH redegjorde herfor.
Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev godkendt med alle 34 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 2013.
Medlem 276 ønskede oplyst, hvorfor der i budgettet for 2013 var afsat kr. 20.000 til
vedligeholdelse af anlægget. JH redegjorde herfor.
Da der ikke var yderligere spørgsmål, satte dirigenten budgettet og kontingentet for den
kommende periode under afstemning. Budgettet og kontingentet for den kommende periode blev
godkendt med samtlige 34 stemmer.
Ad 5. Indkomne forslag.
Forslag fra medlem 543, Lars Nielsen, Hverringevej :
Forslag 1: Bestyrelsen skal frem til generalforsamlingen 2014 undersøge priser på tv- og internet
og fremlægge mindst 3 forslag til generalforsamlingens beslutning om andre tv- og internet
leverandører, herunder bl. a. fra Glentevejens Antennelaug.
Forslag 2: Bestyrelsen skal allerede nu opsige kontrakten med YouSee med et forbehold, forstået
på den måde, at hvis der kommer et bedre/billigere tilbud fra en anden leverandør, så er
kontakten opsagt, og hvis ikke så fortsætter den.
Lars Nielsen redegjorde for sine forslag og fremhævede Glentevejens Antennelaug, og de
prismæssige fordele en sammenlægning med Glentevejens Antennelaug kunne medføre. Medlem
571 havde hørt meget dårligt om Glentevejens Antennelaug, og det måtte være et krav ved evt.
sammenlægning, at der blev udlagt nye fibernet overalt. Medlem 312 ønskede oplyst, om der
havde været kontakt til Energi-Fyn. Det må være bestyrelsens vigtigste arbejde at finde de bedste
og billigste leverandører – medlem 125 og 407. Der var en del snak frem og tilbage om, hvorvidt
der er udlagt af fibernet i området, og hvem der har/kan få adgang til at benytte det –
medlemmerne 571, 345, 312. Det skal være et krav til en ny leverandør, at der udlægges fibernet
– medlem 571. Lars Nielsen foreslog, at der indhentes tilbud fra YouSee, Glentevejens
Antennelaug og Energi-Fyn.
KK, Hans Jørgen Tækker og Jan Huulvej redegjorde for deres synspunkter omkring leverandører,
samt at det til en hver tid er bestyrelsens opgave at søge den bedste løsning for medlemmerne.
Hvis der skal skiftes leverandør, vil de indhentede oplysninger blive fremlagt på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling, der beslutter ændringen.
Herefter trak medlem 543, Lars Nielsen sit forslag tilbage.

Ad 6. Valg af bestyrelsen og en 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Jørn Hvolbæk, Jan Huulvej og Aase Frandsen var på valg.
Til bestyrelsen blev genvalgt:
Jørn Hvolbæk
Jan Huulvej
Aase Frandsen
Som 1. suppleant blev genvalgt:

Som 2. suppleant blev valgt:

Poul Erik Andersen, Mullerupvænget 12

Hans Andersen, Stensgårdvænget 6

Ad 7: Valg af registreret eller statsautoriseret revisor/revisionsfirma.
A-revision - Steen Aagaard blev genvalgt med alle 34 stemmer.
Ad 8. Eventuelt.
Der var ingen yderligere spørgsmål.
Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen, takkede for god ro og orden.
Afslutningsvis takkede formanden forsamlingen og dirigenten for godt og sagligt forløb under
generalforsamlingen.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Kjeld Klein
Hans-Jørgen Tækker
Jørn Hvolbæk
Aase Frandsen
Jan Huulvej

Odense, den 27. februar 2013

Dirigent: Henning Kirk Christensen

Sekretær: Aase Frandsen

Formand: Kjeld Klein

