REFERAT AF TARUPPARKENS ANTENNEFORENING ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING onsdag d. 26.02.2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt 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.
REFERAT:
Tilstede: 12 fremmødte + 4 bestyrelsesmedlemmer = 16 personer.
ad 1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Nordestgaard, Breidavej 1.
Der var ikke andre forslag og Henrik modtog opfordringen.
Dirigenten konstaterede indkaldelsen udsendt rettidigt og erklærede dermed
generalforsamlingen for lovlig.
ad 2.
Formandens beretning.
Formand, Cornelis ten Veen, fremlagde sin beretning (se hjemmesiden under
“Generalforsamling”). Han indledte med at fortælle, at han havde opfordret
foreningens kontaktperson fra YouSee, Jens, om at deltage på generalforsamlingen.
Jens var desværre forhindret grundet ferie. De fremmødte beklagede, at YouSee IKKE
kunne stille med en anden repræsentant til generalforsamlingen, når den primære
kontaktperson afholdt ferie.
Efter beretningen var der en del spørgsmål, stort set alle affødt af utilfredshed med
YouSee´s opsigelse af samarbejdet med Discovery.
Bestyrelsen blev kritiseret for ikke at være offensiv nok over for YouSee i arbejdet på
at presse rabatter eller anden kompensation fra YouSee, efter udskiftning af mange
dyre sportskanaler til primært billigere filmkanaler. Formanden kunne henvise til, at
foreningen gennem diverse kontakter til YouSee kun havde fået det svar, at der ikke
var nogen afklaring endnu, men at der var forhandlinger bag lukkede døre. Derfor
kunne YouSee ikke komme med nogen udmelding om evt. ændring af den nuværende
situation. Både bestyrelsen og de fremmødte medlemmer beklagede denne situation.
Det lå mellem linjerne fra flere af medlemmerne, at det kunne komme på tale at melde
sig ud af foreningen, hvis der ikke blev fundet en tilfredsstillende løsning
(= genindsættelse af de “forsvundne” sportskanaler).
Det blev også fremført fra nogle medlemmer, at foreningens aftale med YouSee om
binding af endnu 5 år som en del af aftalen omkring afregningen af udskiftningen af
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fordelings-kasserne, er utilfredsstillende. Den gør, at vi ikke kan opsige aftalen uden
for tid med YouSee uden at skulle betale pengene tilbage.
Bestyrelsen blev bedt om at være opsøgende på følgende punkter:
● Afsøge, om vi kan opsige kontrakten med YouSee grundet ændret
programindhold.
Bestyrelsen vil undersøge forholdet, men det vil nok være svært, da YouSee
har et tilbud om 3 programpakker - ikke et på forhånd fast kanaludbud.
● Kan foreningens medlemmer udskifte YouSee som internetudbyder?
- der er utilfredshed med YouSee´ priser på internet-produktet. Dog er det
uklart, om bindingen til TV-signalet fra YouSee også betyder binding til
levering af Internet fra YouSee.
● Hvordan vil YouSee forholde sig til, at medlemmerne eventuelt i massiv grad
afmelder deres TV-pakker, hvis der ikke kommer en tilfredsstillende løsning på
udbuddet af sportskanaler?
● Vil YouSee give gratis TV-pakkeskift som kompensation for fraværet af de
forventede kanaler fra Discovery?
● Forlange differencen mellem prisen på de (formodede) billigere nye filmkanaler
og Discoverys sportskanalerne tilbagebetalt.

ad 3.
Kassereren gennemgår det reviderede regnskab.
Regnskab blev godkendt.
ad 4.
Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent samt
gebyr ved for sen indbetaling.
Budgettet og forslag til kommende års kontingent blev godkendt.
Der blev spurgt om Koda Gramex gebyret. Hvorfor er stigningerne ikke ens, og
hvorfor overhovedet stige, når afregningen afspejler antallet af medlemmer?
Forskellen i prisstigningen (Fuldp.:10 kr., Mellemp.:20 kr., Grundp.: 10 kr.) er udregnet
efter antallet af pakker og samlet giver en retfærdig fordeling.
At prisen overhovedet stiger på trods af et faldende medlemstal skyldes, at Koda
Gramex´s generelle prisstigninger overstiger nedgangen af medlemmer.
ad 5.
Forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
Der var ikke forslag fra medlemmer.
Fra bestyrelsen var der følgende forslag (som fremført i indkaldelsen): “Følgende 3
poster i bestyrelsen, der opretholder fri kontingent af TV-kanaler, er: formanden, kassereren
og sekretæren”.
Ordstyreren påpegede, at dette punkt ville influere på punkt 6, hvorfor det ville være
smart først at stemme om reduktion af bestyrelsen fra 5 til 4 medlemmer. Dette blev
fulgt af forsamlingen og blev vedtaget med 12 stemmer for og 4 imod.
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Antallet af bestyrelsesmedlemmer indskrives i vedtægterne - og med tilføjelse af
følgende passus: “Ved stemmelighed i bestyrelsen, vil formandens stemme være
afgørende”
Herefter blev der stemt om kontingentfrie poster.
Forsamlingen vedtog, at kun formand og kasserer er kontingentfrie med 15 stemmer
for - 1 undlod at stemme.
Resultatet vil blive skrevet ind i vedtægterne.

ad 6.
Valg af udvalgsmedlemmer.
Erling Jensen, Ulfvænget 11 blev genvalgt.
Formanden ønskede ikke genvalg grundet igangværende hussalg og efterfølgende
fraflytning fra området.
Bestyrelsen opstiller derfor sekretær Anders Hindse, Thorsteinvænget 2, som
kandidat.
Da der ikke var yderligere opstillede til formandsposten, blev Anders Hindse valg som
ny formand.
Formandsvalget få følgende ændring af vedtægterne:
§ 10 vil fremadrettet hedde :
Antennelaugets administration varetages af et udvalg, der er nedsat af parthaverne.
Udvalget består af 4 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der
også vælges 2 revisorer og 2 suppleanter.
Udvalget konstituerer sig selv, dog vælges formand og kasserer ved direkte valg under
foreningens generalforsamling.
Af bestyrelsens medlemmer har posten som formanden og kasserer frikontingent.
Ved stemmelighed under afstemning i bestyrelsen, vil formandens stemme være afgørende.
2 medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Kasserer og formand kan dog
ikke afgå samtidigt:
Lige år: FORMAND/SEKRETÆR + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + ét medlem.
Valgbarhed har enhver, der er tilsluttet antenneanlægget.
Kun eet medlem af hver husstand har stemmeret ved afstemninger.
Betalingsrestancer til lauget medfører tab af stemmeret.
ad 7.
Valg af revisorer og suppleant.
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De fungerende revisorer blev genvalgt.
Orla Nissen blev valgt som revisorsuppleant.
Henrik Nordestgaard fortsætter som suppleant i bestyrelsen.
ad 8.
Eventuelt.
Der blev overrakt 3 flasker vin til den afgående formand for sit arbejde gennem mere
end 25 år i foreningen. Cornelis ønskes held og lykke med fremtiden og takkes for sit
arbejde i Tarupparkens Antenneforening.
Bestyrelsen
Onsdag d. 3. marts 2020

Sekretær Anders Hindse ______________________________

Ordstyrer Henrik Nordestgaard __________________________________

