Referat fra Tarupparkens Antennelaug´ ordinære generalforsamling onsdag den 7.2.2018 i Paarup
Sognegård.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren gennemgår det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt
Deltagere: 14 + bestyrelsen (5)
Inden formandens beretning blev det ønsket, at budget og formandens beretning lægges på
hjemmesiden.
Ligeledes blev det bemærket, at der var en fejl i de omdelte vedtægterne i indkaldelsen. Punkt 4 skulle
hedde: ”Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for sen
indbetaling” i stedet for som udsendt: ”Fastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling”.
Da det blev bemærket inden mødets start, valgte generalforsamlingen at fortsætte mødet med
ændringen i mente under gennemgang af dagsordnen.
ad 1:
Poul Johannsen, Ulfvænget 9, blev valgt som dirigent.
ad 2:
Formandens beretning kom ind på adskillige punkter, som umiddelbart henviste til punkterne 4 og 5,
bl.a. omkring kommende investeringer vedr. udskiftning af fordelingskasser og evt. udskiftning af
programudbyder. Derfor blev eventuelle spørgsmål til dette henvist til disse punkter. Beretningen blev
godkendt.
ad 3:
Under gennemgangen af regnskabet fremhævede kasseren, at det fremlagt regnskab 2018 (inkl. de
foreslåede kontingentforhøjelser) var under forudsætning af, at der ikke blev foretaget beslutninger
på generalforsamlingen omkring investeringer, som oversteg foreningen kassebeholdning p.t..
Regnskabet blev med dette udgangspunkt godkendt.
ad 4 + 5:
Der blev foreslået følgende halvårlige kontingent til:
Grundpakken kr. 975,- (en forøgelse på + 25 kr.)
Mellempakken kr. 2165,- (en forøgelse på + 25 kr.)
Fuldpakken kr. 2880,- (en forøgelse på + 50 kr.)
Prisen på fuldpakkens forhøjelse skyldes primært de dyre sportskanaler.
Derefter gik generalforsamlingen over til at forholde sig til de i formandens beretning nævnte forhold
omkring udskiftning af fordelingskasser, samt sammenligning af andre selskabers priser med YouSee´
priser. Adskillige udbyderes priser blev fremvist af bestyrelsen. Som eksempel nævnes her

Glentevejens Antenneforening, der umiddelbart virkede sammenlignelige med vores forening og
endda med en lidt billigere bredbåndspris. Men ved indgåelse af deres tilbud ville vi selv skulle stå for
udskiftningen af fordelingskasserne, hvilket kunne løbe op i mellem 400.000-500.000 kr. Bestyrelsen
kunne ikke finde/vise et selskab, der økonomisk bød på at indgå i et samarbejde omkring udskiftning
af fordelingskasserne. Kun YouSee kom med et konkret tilbud. De tilbyder at udskifte samtlige
fordelingskasser (undtaget de få kasser, der for nylig er blevet skiftet) med en samlet rabat, der vil
betyde, at foreningen kun skal bidrage med 137.000 kr.. Sammenholdt med fordelagtige priser på de
fleste at YouSee´s pakker som antenneforeningsmedlem sammenlignet med ”normalpriser”, gav det
næsten sig selv, nemlig at generalforsamling enstemmigt valgte følgende:
•
•
•
•

Vi modtager YouSee´s tilbud om en samlet udskiftning af de resterende fordelingskasser inkl. opgradering af
den tekniske ”indmad” i skabene. Hermed forkastes tilbud fra andre udbydere.
Vi forpligter os derved for en yderligere 5-årig bindingsperiode hos YouSee fra nu af (hvilket i realiteten
betyder en forøgelse med 4 år, da vi stadig har ét års binding i den nuværende bindingsperiode).
Vi bruger af foreningens kassebeholdning til betaling af de 137.000 kr., hvilket foreningen er i stand til.
Vi godkender hermed kasserens forslag til kommende halvårlige kontingenter under pt. 4.

Det eneste minus ved at indgå denne aftale er, at YouSee har relative høje priser på bredbånd
(internet), sammenlignet med andre selskaber. Vi håber, at konkurrencen på området over tid (og
bestyrelsens pres) vil få internetpriserne til at falde.
ad 6: Cornelis ten Veen og Erling Jensen blev genvalgt.
ad 7: Foreningens revisorer blev genvalgt.
ad 8: Der har været uklarhed omkring muligheden for bland-selv-pakker hos YouSee. Der er mulighed
for dette, og hjemmesiden (gennem sekretæren) vil forsøge at informere på en mere tydelig måde.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen.
12.2.2018
Sekretær Anders Hindse _____________________________________________
Ordstyrer Poul Johannsen

_________________________________________

(Referatet findes underskrevet analogt)

