Generalforsamling i NNFA tirsdag d. 13/3 2018 kl. 20.00
1. Valg af dirigent.
Jesper Clausen blev enstemmigt valgt
Han startede med at sikre at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og gennemgik herefter
dagsordenen.
2. Formandens beretning, skrevet af Henning og oplæst af Finn Fugl.

Beretning for NNFA år 2017
Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil se tilbage på året 2017.
Året 2017 har på mange måder været et udfordrende år, og hvor vi som bestyrelse har haft mange møder
og overvejelser.
Inden vi vender tilbage til det, vil jeg godt dvæle lidt ved hvad NNFA er for en forening. Vi er som det siger
sig selv en forening og ikke en virksomhed. Det medfører nogle fordele men giver også nogle bagdele. Af
fordele kan nævnes at vi jo netop som forening kun har en interesse og det er at til gode se vore
medlemmer, der er ikke en eller anden aktionær i baggrunde der skal score et overskud. Som medlem har du
tæt kontakt til bestyrelsen, da forespørgsler m.m. ofte foregår til den siddende bestyrelse. Den årlige
generalforsamling er bare et at de tidspunkter hvor du har mulighed for direkte at få indflydelse på NNFA,
om det blot er ved at deltage, eller komme med forslag, eller have direkte indflydelse på hvem der bliver
valgt til den kommende bestyrelse.
Vi som forening har kun et formål og det er at kunne tilbyde vore medlemmer det bedst mulige tilbud
indenfor såvel TV som internet og andre ydelser der måtte kunne komme i forlængelse af dette. Da vi lever i
en verden hvor netop disse ydelser er i konstant forandring, er det også hele tiden en udfordring at kunne
levere det bedst mulige produkt, og set i situationen vil der altid være en udbyder der kan komme med et
bedre tilbud, men når man ser over en længere periode er det vores opfattelse at en forening med 1.000
medlemmer, i sidste ende vil stå stærkere end en individuel forbruger, men den styrke bevarer vi kun ved at
blive ved med at bakke op om foreningen, og ikke er til falds for den massive og dyre markedsføring der
dagligt kommer ind i vores postkasser. Logisk set må hvert brev der havner i vore postkasser koste mange
penge, og der er kun en til at betale det – dig som forbruger. NNFA bruger minimalt på markedsføring, for
vores bedste brand og markedsføring er jer som medlemmer, så sørg for at naboen også er medlem, det er
den eneste måde at sikre foreningens beståen.
Vi oplever som forening derfor både medlemmer der melder sig ud på grund af tilbud fra konkurrenter, men
også at forbrugs mønsteret ændrer sig, i form af specielt yngre mennesker slet ikke ønsker TV, men kun vil
have internet. Den måde NNFA er organiseret kræver derfor noget nytænkning og omstrukturering, for vi
kan jo ikke drive NNFA uden indtægter.
Heldigvis oplever vi dog også at nogle af de frafaldende medlemmer vender tilbage igen, og dette for os et
bevis på at vi faktisk ikke gør det så dårligt endda.

NNFA arbejder hele tiden på at have en net der kan yde det som er nødvendigt, men også her er vi udfordret
at ny og kommende teknologi som hele tiden kræver investeringer. I den forbindelse har vi også haft en del
møder med såvel Yousee og Dansk Kabel-TV, og der er ingen tvivl om at vi fremdadrettet skal bruge penge
på vores net, og det bliver en balance gang hele tiden at gøre dette med rettidig omhu.
Nu hvor vi er ved foreningens dagligdag, ligger det mig også på sinde – endnu engang – at nævne vi er en
forening, og at langt største delen af de medlemmer vi taler med, har stor forståelse for at det kan være
komplicerede ting når noget ikke virker, og hvor vi samtidig er afhængig af nogle større
samarbejdspartnere. Som sagt oplever vi fra langt den største del af vore medlemmer stor forståelse og
loyalitet, og skulle nogen mene at det kan gøre dette væsentligt bedre, så er det bare med at stille op til
valg til bestyrelsen.
2017 har også budt på en del møder. Vi har løbende møder specielt med vore to naboer (Lunde og Outrup)
som vi deler net med. Men vi har også haft en del møder med vore leverandører af såvel produkter og
service – og her tænker jeg på Yousee og Dansk Kabel-TV. Vi gør hvad vi kan for at undersøge markedet for
såvel bedste produkt som bedste service til prisen, om det lykkes kan jo altid diskuteres.
De tidligere år har vi også brugt en del tid på netop fremtiden, og her talt om vi skulle sammenlægges med
f.eks. Varde/Oksbøl. Vi er dog stadig af den opfattelse at vi som forening, pt står os bedst med at være os
selv, men vi bliver hele tiden kontaktet for nye samarbejder, og det er også meget sandsynligt at vi indenfor
de næste par år, kommer til at ændre på foreningens status, vi synes bare pt at der ikke er nogen klar linie,
for hvilken vej vi skal vælge. Skal det være en sammenlægning, skal foreningen sælges, eller skal vi bare
vælge en helt anden leverandør til vore medlemmer. Men pt er der ingen ændring.
Overordnet set mener vi at NNFA kan tilbyde en attraktiv og konkurrencedygtig pakke, og med mange gode
muligheder der er med at tage TV med på farten, samt faktisk også få mobil gennem Yousee.
Økonomisk har vi haft et underskud i 2017 på kr. 103.958. Noget som også afspejler at vi i bestyrelsen
prøver at være tilbage holdende med hvad vi mener I som medlemmer er parate til at betale for de ydelser
der kan købes gennem foreningen. Vi har stadig en god og solid forening økonomisk, og målet er ikke at vi
år for år skal skabe store overskud – det skal blot løbe rundt, og det er ikke nemt at forudse et års
omkostninger, og i 2017 gav dette altså et mindre underskud, men noget jeg mener vi kan leve med, men
mere om regnskabet senere.
Der har gennem medier været talt rigtig meget om ønsket om selv at kunne bestemme sine TV-kanaler, det
er en mulighed. Produktet hedder Bland selv. Yousee har annonceret meget for produktet, og skal jo ses
som yderligere en mulighed for jer som medlemmer.
Ellers vil jeg benytte lejligheden til at sige stort tak til den siddende bestyrelse, det har været endnu et
udfordrende år, men takket være de forskellige kompetencer vi pt ligger inde med, er kommet utrolig godt
gennem det sidste år.
Også en stor tak til vores revisor som sikrer at vi hele tiden har den fornødne viden og overblik omkring
vores økonomiske situation, og til enhver tid står klar med råd og vejledning. Vores revisor – Jesper Clausen
– har jo netop solgt virksomheden til Beierholm Hvide Sande, men vi håber at vi også fremadrettet kan

trække på Jespers fantastiske viden omkring såvel regnskaber og ikke mindst hvordan en antenne forening
er skruet sammen.
Med venlig hilsen

Henning Borg
Formand NNFA d. 13/3-18

Ud over Hennings indslag nævnte Finn at vi er ved at implementere et system til
medlemsregistrering som giver flere muligheder for løbende betaling og flere muligheder for
pakkeskift. Systemet indeholder også en kundeservice for medlemmerne.
Beretning godkendt.
3. Regnskab for året 2017 v/revisor Jesper Clausen
Regnskabet blev gennemgået og der var ingen kommentarer fra generalforsamlingen
Budgettet blev gennemgået uden kommentarer. Godkendt.
Lars: Budget bør også indeholde indtægter.
4. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen
- Kontingent og budget for året 2019
Helårshuse
Fuldpakke 6171 kr., heraf momsfri 703kr
Mellempakke 4566 kr., heraf momsfri 592kr.
Grundpakke 2096 kr., heraf momsfri 536kr.
Sommerhuse
Fuldpakke 3831 kr., heraf momsfri 351kr
Mellempakke 2947 kr., heraf momsfri 296kr.
Grundpakke 1496 kr., heraf momsfri 268kr.
Pakkeskift koster et gebyr på 440,-kr. + moms = 550,- kr.
Tilslutningsafgift nye medlemmer – intet indtil videre.
Fra medlemmerne
Ingen forslag modtaget.
5. Valg til bestyrelse for 3 år
Keld og Peter genvalgt

6. Valg af suppleanter
Søren Bloch genvalgt
7. Valg af revisor
Beierholm genvalgt.
8. Evt.
Internet only. Der arbejdes på en aftale med Yousee men det er ikke uden sværdslat at få noget
igen til dækning af fællesudgifter.
Lars: Informationsniveauet bør være bedre især i forbindelse med kanalomlægning.
Finn: Vi har fået tilbud på opgradering af nettet til hurtigere internet. Yousee skulle harve 1.6mill og
forlængelse af aftalen med 9 år. Yousee ville så dække den resterende udgift på kr. 3mill. Ved
krydstjek på prisen kan opdateringen leveres for 2.9mill og uden forlængelse af aftalen. Vi afventer
og ser tiden an.

