NYRÅD ANTENNELAUG

November 2015
INFORMATION

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes
torsdag den 26. november 2015 kl. 19.30
på Kulsbjergskolen (aulaen), Nyråd
Mød bestyrelsen og vores leverandør youSee samt
vores servicepartner Dansk Kabel TV fra klokken 18.00 til 19.00.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende
år.
4. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent for det igangværende regnskabsår.
6. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og genåbningsgebyr.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Kim Christiansen, Æblevænget 7. Modtager valg.
Leif Pedersen, Søbakken 21. Modtager valg.
Villy Pedersen, Sudervænget 3. Modtager valg som
suppleant.
Bestyrelsessuppleant for 1 år
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97. Modtager valg til
bestyrelsen.
9. Valg af Revisor for 2 år
Jan Abel, Olsbjergvej 145. Modtager valg.
Revisorsuppleant for 1 år
Ruth Hellerup, Hulemosevej 26. Modtager valg.
10. Eventuelt.
Indkaldelse i henhold til vedtægterne er sket i Sydsjællands Tidende onsdag den 28. oktober 2015. Forslag
til behandling skulle skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest onsdag den 11. november.
Uddrag af vedtægterne:
§ 15:
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre
andet fremgår af vedtægterne jævnfør §§ 29 og 30. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog bortset fra § 30 (ophør af lauget)
Medlemmer i restance til Lauget har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand
eller en institution tæller for ét medlem og har således én stemme. Ægtefælle/samlever og ledelsen af
institutionen er berettiget til at udøve stemmeretten.
§ 16:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Lauget er vært ved en vand/øl under generalforsamlingen.
Aktiver:
Materielle anlægsaktiver
872.105 kr.
Tilgodehavender
1.193.746 kr.
Værdipapirer
28.175 kr.
Likvide beholdninger
1.215.191 kr.
Aktiver i alt
3.309.217 kr.

Egenkapital:
Primo
1.285.983 kr.
Kursregulering værdipapirer
(933) kr.
Årets resultat
7.899 kr.
Egenkapital ultimo
1.292.949 kr.
Kortfrist gæld
2.016.268 kr.
Passiver i alt
3.309.217 kr.

Antal medlemmer:
Medlemstallet har ligget stabilt omkring 1.030 de seneste par år, efter et mindre fald i perioden 2012 –
2013.

Uddrag af revisors erklæring:
Interne revisorer
Ovenstående regnskab er gennemgået. Beholdningens tilstedeværelse er konstateret.
Nyråd, den 11. november 2015
Generalforsamlingsvalgte revisorer
Jan Abel
Ib Jensen
PricewaterhouseCoopers
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til ledelsen i Nyraad Antennelaug.
Vi har opstillet årsregnskabet for Nyråd Antennelaug for regnskabsåret 1. oktober 2014 – 30. september
2015 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR –
danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Næstved, den 11. november 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Steen Lange
statsautoriseret revisor
Pkt. 5. Kontingent:
Kontingent for Laugets drift foreslås reguleret til

696 kr.

Pkt. 6. Indmeldelses- og genåbningsgebyr:
Indmeldelse foreslås uændret
Genåbning foreslås uændret

600 kr.
1.000 kr.

Vedrører adressen.
Ved manglende betaling.

Pkt. 7. Indkomne forslag:
Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen fremsætter tre forslag:
1. Rådighedsbeløb.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at bestyrelsen bemyndiges til at forlænge kontrakten med
youSee i indtil 3 år under forudsætning af, at youSee i samarbejde med bestyrelsen investerer i det passive
net (fordelerskabe i skel) og nye udstykninger.
2. Navneændring.
Bestyrelsen foreslår at Nyråd Antennelaug ændrer navn til NyraadNet, hvilket er mere i overensstemmelser
med de ydelser Lauget tilbyder i dag.
Såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen indebærer det generelle redaktionelle rettelser af
vedtægterne således:
 ”Nyråd Antennelaug” erstattes af ”NyraadNet”
 ”lauget” erstattes af ”foreningen”

3. Vedtægterne.
Ud over ovennævnte generelle redaktionelle rettelse af vedtægterne foreslår bestyrelsen følgende rettelser:
§ 3, stk. 1. c. ”Internet” erstattes af ”Bredbånd”.
§ 7, stk. 3. Medlemmer skal minimum tilsluttes første programpakke. Her tilføjes ”eller bredbånd”.
Orientering fra bestyrelsen om beløb som fastsættes af bestyrelsen
1. Tilslutning.
Tilslutningsprisen til Nyråd Antennelaugs kabelanlæg indenfor det etablerede forsyningsområde udgør 3.300
kroner samt indmeldelsesgebyr på 600 kroner. Prisen forudsætter, at tilslutning umiddelbart kan finde sted
uden udbygning af anlægget. Ved meget dyre tilslutninger tager bestyrelsen en drøftelse med kunden om
tilslutningsprisen. Betaling sker til Lauget.
2. Rykkergebyr.
Bestyrelsen har indført et rykkergebyr på 100 kroner pr. rykker. Beslutningen begrundes i, det stigende antal
rykkere – og i mange tilfælde til de samme personer.
3. Pakkeskift:
Ændring af pakkevalg 300 kroner pr. gang. Det er dog gratis at skifte fra grundpakken til Bland Selv mellemeller fuldpakke og omvendt, samt fra én Bland Selv pakke til den anden.
Ved flytning og/eller udmeldelse opkræves 300 kroner for lukning af signalet til ejendommen.
De årlige pakkepriser for 2016 udgør:
Betalingstermin

4. januar
4. januar
1. marts
1. juni
1. september
I alt for pakken

Grundpakken

1.833,00 kroner

1.833,00 kroner

Mellempakken
og
Mellempakken
Bland Selv
1.833,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
4.269,00 kroner

Fuldpakken
og
Fuldpakken
Bland Selv
1.833,00 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
5.586,00 kroner

Periode

Dækker hele året
Januar kvartal
April kvartal
Juli kvartal
Oktober kvartal
Hele året 2016

NB! Bland Selv Pakker kræver et grundpakkefilter. Se mere om Bland Selv TV på www.nyraad.net

Information
Trådløs internet:
Vær opmærksom på, at såfremt du anvender trådløs internet kræver dette i mange boliger, at
internetrouteren placeres et centralt sted i huset.
Nyhedsmail:
Bestyrelsen udsender Nyhedsmail – når der er nyt at informere om.
Hvis du gerne vil modtage nyhedsmail – skriv til os på info@nyraad.net

På gensyn torsdag den 26. november 2015 på skolen.
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Carsten Pedersen, Hasselvænget 9
Kim Christiansen, Æblevænget 7
Kurt Løj, Bakkedraget 11
Leif Pedersen, Søbakken 21
Villy Pedersen, Sudervænget 3
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97

telefon
telefon
telefon
telefon
telefon
telefon

40
55
55
51
55
55

88
37
37
97
34
34

55
68
52
54
11
64

10
01
51
81
88
74

