Generalforsamling i NNFA tirsdag d. 12/3 2019 kl. 20.00
1. Valg af dirigent.
Jens Kr. Olesen blev enstemmigt valgt
Han startede med at sikre at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og gennemgik herefter
dagsordenen.
2.

Formandens beretning af Henning Borg.
Beretning for NNFA år 2018

Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil se tilbage på året 2018.
Året 2018 har på mange måder været et udfordrende, men også spændende år.
Det vender jeg tilbage til, men det som jeg også vender tilbage til. Er hvad jeg tidligere har nævnt, da det måske er
noget af det vigtigste når vi taler om NNFA. NNFA er en forening. Vi er som det siger sig selv en forening og ikke en
virksomhed. Det medfører nogle fordele men giver også nogle ulemper. Af fordele kan nævnes at vi jo netop som
forening kun har en interesse og det er at tilgodese vore medlemmer, der er ikke en eller anden aktionær i baggrunden
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 er kan komme med et bedre tilbud, men når man ser over en længere periode
er det vores opfattelse at en forening med cirka 950 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, og ikke mindst i TV annoncer, der lover guld
og grønne skove. Skal der leveres et produkt så koster det. 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.
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. Det er ikke alle i bestyrelsen, der er teknisk stærke, men vi
har gennem de sidste mange år heldigvis haft nogle kompetencer, som har gjort os stærke i forhold til at denne del, og
det håber jeg også fremadrettet gør sig gældende.
I 2018 har der været en del bestyrelses møder hvor vi løbende har diskuteret den løbende drift, for at sikre at vi hele
tiden har været orienteret og mulige udfordringer og for at kunne tage stilling til fremtidige projekter. Samt ikke mindst
hele tiden haft fokus på hvordan vi som forening både kan stå stærkere, og ikke mindst spare penge, og her kan jeg kort
nævne følgende:
•
•

Ny Aftale med Yousee omkring både TV og internet
Asomnet – intregrering af nyt opkrævningssystem og på sigt service

•
•
•

FDA – har vi meldt os ud af
Nye ustykninger – specielt Houstrup, Solvang
KK Service – vi får ny serviceleverandør fra 1. juli 2019

Derudover har vi deltaget i en del arrangementer, noget i antenneforenings regi, som Yousee arrangementer m.m. for
at være orienteret om hvad fremtiden bringer. Andet på lokalt niveau, hvor vi løbende har dialog med vore nabo
antenne foreninger.
Hvad fremtiden bringer er svært at sige, men vi lever i en omskiftelig verden, hvor kravene til såvel vores net, og
husstandens installationer og TV ikke bliver mindre.
Vi har de tidligere år været ramt af en del kablebrud, hvor skadevolder har været ukendt – 2018 har på den front
heldigvis været mere rolig end de foregående, så vi trykker tommelfingre for at vi er tilbage i normal standard for den
slags skader.
Økonomi – kigger vi i revisions rapporten, kan vi selvfølgelig hurtigt forholde os til overskud eller underskud. NNFA
skal som sådan ikke tjene penge, men vi er jo nødsaget til at have penge i kassen, så vi hele tiden kan være konkurrence
dygtige når der skal investeres, da det er nemmere at reagere, når vi har pengene selv. Omvendt bliver vi også presset i
markedet på vore priser, til ikke at sætte dem for højt, men generelt kunne vi godt have ønsket os et lidt større overskud,
så vi havde større råderum, men det er måske ønske tænkning, og måske slet ikke nødvendigt. Men vi havde i 2017 et
underskud på 105.000, mod et overskud i 2018 på 53.000, og det må under omstændighederne betragtes som godt. Men
ellers ikke mere om økonomi, før vi går selve regnskabet igennem.
Overordnet set mener vi at NNFA kan tilbyde en attraktiv og konkurrencedygtig pakke.
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 vi er kommet utrolig godt gennem det sidste år.
En speciel stor tak til Leif Jepsen og Kjeld Brarup, som pt sikrer NNFA at vi netop står rigtig stærkt i den nye
udstykning i Houstrup, og som hele tiden kan berette, at hvis vi ikke passer på, så bliver vi bare tromlet ned af store
udbydere, som mener de skal være med til at dele kagen, men ikke til at betale den!
Vores gode kasserer Jens Chr. Olesen, og i forbindelse med vores nye samarbejdspartner også haft mange nye
udfordringer, og jeg kan kun takke mange gange for det kæmpe stykke arbejde du har lagt i det.
Finn Fugl – skal også have en tak, selvom han ikke er her – da han er udtrådt af bestyrelsen, da han har solgt hans hus.
Derfor samtidig velkommen til Søren Bloch, som træder ind i hans sted, håber du er klar til at gøre et stykke arbejde.
Tak til vores gode er værdifulde sekretær og webmaster Benny Franz, så vi også på den side er godt dækket ind.
Sidst men ikke mindst en stor tak til Peter Hjort, som også med hans indsigt er utrolig værdifuld for NNFA, og med
hans viden, og som repræsentant for sommerhuse, sikrer at vi har fuld opbakning også herfra.
Vi har gennem det sidste år haft mange gode møder og diskussioner og bestemt ikke altid være enige, men jeg mener at
kunne sige at vi er kommet frem til nogle gode løsninger på de fleste opgaver vi har haft.
Også en stor tak til vores revisor Jepser Clausen 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. Og selvom du har solgt firmaet håber vi at
have glæde af dig mange år endnu.

Med venlig hilsen

Henning Borg
Formand for Nørre Nebel Fælles Antenne - NNFA d. 12. marts 2019

Erik: Gør vi noget for at få de bedste priser ved Yousee
JKO: Vi får 9% i fee for det Yousse får ind på internet.
HB: At verdensTV opkræver fuld pris også for sommerhuse er skuffende og også at FDA ikkeer gået
mere aktivt ind i sagen. Vi kan nu tilbyde Internet Only og vor fee fra Yousee skal også gå til
kabelskader mm.
3. Regnskab for året 2018 v/revisor Jesper Clausen
Regnskabet blev gennemgået.
Helge Thomsen: Revisor honorar er højt i forhold til antallet af bilag. Det er dog også set andre
steder. Honorar til formand og kasserer ser ikke højt ud.
HB: Udgiften er allerede blevet billigere i forhold til tidligere år. Bestyrelsen vil gerne være sikker i
forhold til det økonomiski grundlag.
JKO: Jeg tror at overgangen til ASOM net vil gøre udgiften billigere.
Regnskabet godkendt.
Budgettet blev gennemgået uden kommentarer. Godkendt.
4. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen
- Kontingent og budget for året 2020
Helårshuse
Fuldpakke 6344 kr., heraf momsfri 742kr
Mellempakke kr. 4753, heraf momsfri 631kr.
Grundpakke 2157 kr., heraf momsfri 577kr.
Sommerhuse
Fuldpakke 4344 kr., heraf momsfri 742kr
Mellempakke 3403 kr., heraf momsfri 631kr.
Grundpakke 1757 kr., heraf momsfri 577kr.
Godkendt
Pakkeskift koster et gebyr på 360,-kr. + moms = 450,- kr.
Tilslutningsafgift nye medlemmer – intet indtil videre.
Godkendt
Fra medlemmerne
Ingen forslag modtaget.

5. Valg til bestyrelse for 3 år
Jens Kr. Olesen, Leif Jepsen og Benny Franz genvalgt
6. Valg af suppleanter
1. suppleant: Jesper Kristensen, Tranevænget
2. suppleant: Ulrik Larsen, Tranevænget
7. Fravalg af revision og valg af revisor
Revision fravalgt.
Beierholm genvalgt.
8. Evt.
Jesper K: Er der nogen der har problemer med Netflix. Film hænger af og til omkring kl. 20.30. Det
er stort set hver gang.
HB+JKO har ikke hørt om lignende problemer. Da dit modem lyder til at være gammelt tror vi det vil
hjælpe at kontakte Yousee og bede om et nyt.
JKO: Der er 280 der har internet i byen og 250 blandt sommerhusene. Den mest udbredte
hastighed er 80/5.
Thygesen: Hvorfor ikke få blandet programmerne bedre.
JKO+HB: Du bør skifte til mellem- eller fuldpakke bland selv. Så kan du selv vælge dine programmer.
Det kræver et CAM-modul og et kort i hvert fjernsyn eller alternativt en box.

Formanden afslutter ved at takke for god ro og orden og opfordrer til at man hver især spørger naboen
om de ikke er – vil være medlem af foreningen…
Tak for i aften

