Antenneforeningen Øst, Bramming
Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. marts 2019 i Bramming Kultur- og
Fritidscenter.
Til stede var 12 stemmeberettigede medlemmer
Formanden bød velkommen
Pkt. 1. Valg af dirigent:
Jørgen Holberg. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Pkt. 2. Valg af stemmetæller:
Johannes Hansen og Henning Gyldenlev
Pkt. 3. Formandens beretning (findes på vores hjemmeside):
Udover den skriftlige beretning, der er, vist på vores hjemmeside
”www.brammingantenneforening.dk” kom formanden med en mundtlig beretning.
Vi har mistet ca. 3% medlemmer de seneste år, dækning ved udgang sidste år 86%.
Medlemmerne er mere konservative med hensyn til fuldpakke da Antenneforeningen Øst har 60%
mod landsgennemsnit 40%
Der er stadig problemer med at få ejendomsmæglerne til at samarbejde om ejendomshandler, der
er forskel på hvor gode de 4 ejendomsmæglerfirmaer er til at give Øst besked.
Antenneforeningen Øst har mulighed for at tilbyde internet helt op til 1000 Mbit via YouSee
Dansk Kabel har ansat Ejner, som vi har stor glæde af i den daglige drift, han er villig til at hjælpe
på alle tidspunkter i ugen.
YouSee havde i oktober en event over temaet ”Bland selv” og der vil 24. april holdes en lignende
event, vi har 11% medlemmer der har valgt Bland selv.
Fremtidige bebyggelser i Stejlgårdsparken og det gamle kommunekontor skal gerne give nye
medlemmer. Vi samarbejder med YouSee for at få disse bebyggelser men også for at fastholde
medlemmer hos Antenneforeningen Øst.
Streaming er hvad nye generationer efterspørger, interessant med nye tjenester f.eks. er Google
undervejs med nyhed.
Jeppe forespurgte om vi ville tage fat på YouSee med hensyn til priskonkurrencen fra Stofa

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 og orientering om budget 2019 (findes på vores
hjemmeside):
Kasserer fremlagde regnskab i hovedtal. Regnskabet viser et overskud på 95.656,75 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
I budgettet er der afsat 150.000 til evt. reparationer af kabler og til færdiggørelse af Doscis 3.1
Budgettet viser et underskud på -49 tkr.
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Pkt. 5. indkomne forslag: §18 i vedtægterne ændres:
Overskrift ændres til: fraflytning/ejerskifte
§18 foreslås suppleres med §18a:
§18a Ved salg af ejendom i Antenneforeningen Øst`s område er ejer forpligtiget til skriftlig straks
at meddele salget til Øst – blanket findes på Antenneforeningen Øst`s hjemmeside.
”www.brammingantenneforening.dk”
Meddelelse indeholder: Overtagelsesdato og ny ejers navn og adresse.
Ønsker ny ejer ikke at overtage medlemskab af Antenneforeningen Øst, skal sælger udmelde
ejendommen fra den dato, ny ejer overtager ejendommen fra.
Sælger betaler omkostningerne ved lukning.
Johannes Hansen spurgte til ejerskifte: sælger betaler lukning og køber tilslutning, men normalt
overtager køber medlemskabet så der er ingen betaling til Øst
Ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget
Pkt. 6. Valg at formand (hvert år):
Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17
Helge Aaes Jakobsen, Porsholtparken 13
Og valg af 2 suppleanter (hvert år):
Jeppe Povlsen, Tværsigvej 54 og John Hansen, Vestergårdsalle 38

Pkt. 8. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Bo Kristensen, Bakkevej 3
Og valg af 1 suppleant (hvert år):
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54

Pkt. 9. Eventuelt
Der kan ikke frameldes kanaler i grundpakke, ad åre vil alt nok blive mere frit
Der er Dansk tekst på mange af de udenlandske kanaler, hvordan vil fremgå af hjemmesiden
”www.bramminganteneforening.dk”
Alle spørgsmål blev besvaret, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden

/ Referent: Helge Aaes Jakobsen

