Referat af Tarupparkens antennelavs generalforsamling
onsdag d. 20.02.2019
1. Valg af dirigent
2. Formandens 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 revisorer og suppleant
8. Eventuelt
Tilstede: bestyrelsen (5) + 5 medlemmer.
Inden mødets start var der den kommentar fra en af de fremmødte, at ordlyden i
dagsordnens punkt 4 ikke var i overensstemmelse med den gældende ordlyd ifølge
vedtægterne.
Den rette ordlyd er:
4: Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent
samt gebyr ved for sen indbetaling
Sekretæren undskyldte for uopmærksomheden ved udarbejdelse af indkaldelsen
og vil selvfølgelig rette forseelsen fremadrettet.
Derpå gik mødet i gang.
ad.1
Poul Johannsen, Ulfvænget 9.
ad.2
Til formandens beretning blev der spurgt ind til, hvordan nedgangen i det samlede
medlemstal påvirkede de forskellige pakker. Dette svar ville indgå i de kommende
punkter, hvilket blev accepteret.
ad.3
Inden regnskabet blev gennemgået, blev det efterlyst, om opsætningen af
regnskabet kunne ske på en måde, så det vil være mere gennemskueligt. Fx
vedrørende overskud og underskud samt hvilke beløb, der var med og uden moms.
Det blev aftalt, at et tættere samarbejde mellem revisorerne og kassereren ville
kunne imødekomme dette ønske.
Herefter blev regnskabet gennemgået af kassereren – og vedtaget.
Dirigenten foreslog, at punkt 4 og 5 skulle gennemgås omvendt, da der var
indkommet et forslag under pkt. 5, der kunne påvirke pkt. 4. Dette blev
imødekommet af forsamlingen.
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ad. 5
Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse omkring fordelingsnøglen af
pakkepriserne. Som det er nu, er der langt størst medlemsrabat for en grundpakke,
lidt mindre medlemsrabat for mellempakken og mindst medlemsrabat for
fuldpakken. Forslaget gik på, at alle pakker skulle have den samme rabat
(i procent) i forhold til at købe pakkerne direkte hos YouSee.
Kassereren havde udarbejdet en gennemgang af forslagets konsekvenser. Der var
dog lidt uenighed mellem forslagsstilleren og kassereren omkring de rigtige priser
fra YouSee. Men under alle omstændigheder, så viste begge udregninger dog, at
HVIS alle tre pakker skal have samme medlemsrabat, vil grundpakken stige meget
(ca. 1000 kr./halvår), grundpakken falde lidt og fuldpakken falde en del pr. halvår.
Medlemsfordelingen er således:
Grundpakker: 37
Mellempakker: 33
Fuldpakker: 62
Udfordringen ved forslaget ville være, at der vil komme til at mangle op til ca.
150.000 kr. på budgettet, da stigningen på grudpakken skal bruges til at betale
sænkningen på både mellem- og fuldpakkerne.
Man kan også være i tvivl om medlemmer med grundpakken er villig til at acceptere
en betragtelig prisstigning pr./halvår.
Forslaget blev på den baggrund trukket tilbage af forslagsstilleren.
ad. 4 Derefter blev den foreslåede kontingentforhøjelse vedtaget:
Grundpakke: 975 kr. + 75 kr. = 1.050 kr.
Mellempakke: 2165 kr. + 125 kr. = 2.290 kr.
Fuldpakke: 2880 kr. + 190 kr. = 3.070 kr.
Derpå gik forsamlingen over til at diskutere den kendsgerning, at YouSee – uden
om bestyrelsen – har givet medlemmer lov til KUN at have internet UDEN TVpakke. Hvordan forholdt foreningen sig til dette – og hvad skal det koste?
Bestyrelsen havde foreslået en pris på 125 pr./halvår. Dette beløb skal ses
sammen med, at alle andre medlemmer gennem deres indbetaling betaler 100
kr./halvår til foreningen til vedligeholdelse og uforudsete udgifter.
Der vakte stor forundring og utilfredshed fra forsamlingen, at YouSee – uden
orientering af bestyrelsen, kunne give medlemmer lov til at fravælge alle TV-pakker
og samtidig (gratis) modtage internet gennem vores Corex-net. Selvom bestyrelsen
efterfølgende har påpeget dette over for YouSee, er proceduren fortsat. YouSee
har dog indvilliget i at orienterer foreningen, såfremt der kommer flere henvendelser
fra adresser i vores område om at opsige TV-pakkerne og beholde internettet.
Derved kan foreningen orientere vedkommende om, hvad det vil koste kun at
modtage internet.
Der er nu 5 ”medlemmer” kun med internet. Forsamlingen gav bestyrelsen pålæg
om at orientere YouSee om, at foreningen ikke kan acceptere deres politik. Helt
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specifikt skal YouSee svare på, hvad vil de gøre, hvis deres politik betyder, at vores
antenneforening pludselig kun er en internetforening?
Så gik vi over til fastsættelse af pris KUN for internetadgang. Bestyrelsens forslag
på 125 kr./halvår blev tilsidesat med et modforslag fra forsamlingen på både 250
kr./halvår. og 200 kr./halvår.
250 kr./halvår modtog: 2 stemmer.
200 kr./halvår modtog overvældende flertal fra forsamlingen og er herefter
vedtaget.
Alle medlemmer vil herefter blive orienteret om, at det koster 200 kr./halvår at
modtage internet uden at modtage TV-pakker.
Ad 6 : De opstillede blev genvalgt.
Suppleant blev: Henrik Nordestgaard, Breidavej 1
Ad 7: Foreningens revisorer blev genvalgt.
Ad 8: Det foreslås, at indkomne forslag lægges på nettet inden
generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
Fredag den 22.02.2019
Sekretær, Anders Hindse ____________________________

Ordstyrer, Poul Johannsen ___________________________
(referatet forefindes i underskrevet stand)

