Antenneforeningen Øst, Bramming
Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 1. september 2020 i Bramming Kultur- og
Fritidscenter.
Til stede 25 medlemmer heraf 24 stemmeberettigede der medbragte 17 fuldmagter
Folmer Pultz 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:
Jørgen Holberg oplæste et notat: Formand, Johannes Jørgensen, meddelte bestyrelsen at han
omgående trækker sig som formand af personlige årsager. Han vil ikke være tilstede på
generalforsamlingen. Her udover udtrykte Jørgen følgende:

Det er beklageligt, at Johannes har valgt at trække sig som formand for antenneforeningen,
jeg og jeg tror, at jeg kan tillade mig at sige mange, har den holdning, at han har gjort et stort
og godt arbejde for foreningen. Der er ikke mange frivillige, som yder og har ydet så stor en
indsats, som han har gjort i antenneforeningen. Han har om nogen været foreningens mand,
han har været nidkær i hans arbejde og nogle vil måske mene, at han med mellemrum har
været for nidkær i tjenesten og han har haft hans facon og måde at agere på som formand,
som måske har ramt nogle, men vi skal huske på, at det altid har været foreningens
interesse, han har varetaget. Hvem har fulgt op på manglende betaling, hvem har kørt hen til
fru Jensen, når tv kanalerne ikke har været korrekt indstillet, hvem har fulgt op på problemer
som skulle løses, det har Johannes.
Han vil efter min mening blive savnet i antenneforeningen, og jeg tror også at han vil savne
antenneforeningen, men jeg nærer den dybeste respekt for, at der kan være personlige
årsager, som gør at han ikke kan og vil fortsætte i det frivilligt arbejde i antenneforeningens
bestyrelse.

Henning Gyldenlev takkede også Johannes for samarbejdet over mange år og håbede at Johannes
ville få det, der lige er blevet sagt fortalt

Udover den skriftlige beretning, der er vist på vores hjemmeside
”www.brammingantenneforening.dk” kom Folmer Pultz med en mundtlig beretning.
Den mundtlige beretning ville blive kortere en normalt og henviste til de 25 nyhedsbreve formand
og næstformand har lagt på hjemmesiden i året løb
Antenneforeningen Øst startede i 1970. Efterfølgende over årene fusionerede flere mindre
antenneforeninger sig med Antenneforeningen Øst, bl.a. Nygårdsparken, Bøgely/Bøgeparken og
Gabelsparken/Porsholtparken.
Samarbejdede med Yousee, ved Ole Madsen, hvor der har været ro om priserne i år, og hvor det
var på tale om ”gratis” boks, men bestyrelsen synes ikke, det var acceptabelt for vore medlemmer
Hvis der er medlemmer der har klager over yousee så opfordrede Folmer at maile til ham, så ville
han videre sende klagen til Yousee
Elmåler: der bliver opsat måler i alle forstærker af firmaet KK fra Brørup, det er et nyt lovkrav der
skal være på plads inden 31/12 2020
Gigaspeed (Doksis 3.1): i 2017 aftalte vi med Yousee at få opsat doksis 3.1 til et beløb af 3,8 mio.
kr., heraf betalt af Yousee ca. 3,1 mio. kr., hvor vores net så blev opdateret med det mest moderne
udstyr, der findes. Man får, som sagt, ikke noget gratis så vi bandt os til et samarbejde over 8 år til
udløb 2025. Samtidig aftalte vi, at få bredbånd uden TV, vi har i dag 105 medlemmer og det har
givet ca. 75.000,00 kr til Øst over årene
Johannes Hansen udtrykte sin store til tilfredshed med Yousse og havde ikke oplevet noget at
klage over fra hans side
Alex Tonnesen spurte om elmåler ikke kunne være udført af lokale. Bestyrelsen havde fået
specifikationer fra FDA hvorefter KK havde fået arbejdet
Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og orientering om budget 2020 (findes på vores
hjemmeside):
Kasserer fremlagde regnskab i hovedtal. Regnskabet viser et underskud på kr. -87.293,09
Spørgsmål til regnskabet: el på 62.000 er beregnet på målinger + skøn, vil fremover bliver aflæst i
de nye elmåler der bliver opsat i 20 forstærker skabe. Øvrige indtægter på 82.000 er pakkeskift og
udmeldelser.
Spørgsmål til vedligeholdelse af nettet: har vi en plan til at vedligeholde net? Der er sat
målepunkter i nettet der giver besked over svagheder som så bliver udbedret, en egentlig
vedligeholdelsesplan har vi ikke, de fleste skader sker ved at nettet bliver beskadiget af maskiner
m.v.

Hvad gør foreningen for at få nye medlemmer, særlig unge? Gode ideer modtaget gerne af
bestyrelsen
Budgettet 2020 viser et underskud på -226 tkr.
Der er afsat 400 tkr. Til reparation/vedligehold
I 2012 og senest 2017 blev der lavet aftale om tv-forsyning med serviceaftale med Yousee, Dansk
Kabel TV udfører arbejdet.
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Pkt. 5. indkomne forslag:
ingen
Pkt. 6. Valg at formand (hvert år):
Folmer Pultz, Nygårgsparken 50
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Allan Smedegård, Forsythiavej 30
Jens Arne Jensen, Jasminvej 4
Og valg af 2 suppleanter (hvert år):
Jeppe Povlsen, Tværsigvej 54
Finn Rimmer Thomsen, Jasminvej 28
Pkt. 8. Valg af 2 revisorer (hvert år):
Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Kim Funder, Gabelsparken 103
Og valg af 1 suppleant (hvert år):
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54
Pkt. 9. Eventuelt
Alle spørgsmål blev besvaret, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden samt at det er godt med mange der gerne vil vælges til foreningen
/ Referent: Helge Aaes Jakobsen

