Referat af generalforsamling Tarm Antenneforening
10. september 2020
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valgt blev Hans Hansen, der erklærede generalforsamlingen, der erklærede
generalforsamlingen indkaldt rettidigt, lovlig og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
1627 er medlemmer af TA
430 medlemmer har grundpakke (26%)
694 medlemmer har mellempakke (43%)
- heraf 201 Bland Selv TV
305 medlemmer har fuldpakke (19%)
- heraf 29 Bland Selv TV
198 medlemmer Bredbånd uden TV (12%)
205 husstande tog imod tilbuddet om gratis pakkeskift i forbindelse med
konflikten mellem Discovery og YouSee.
1237 har bredbånd fra YouSee gennem foreningens net. (65%)
137 har fastnet tlf.
TA driver infrastrukturen
YouSee leverer indhold
NORLYS Etablerer fibernet i Tarm og vil tilsyneladende kontakte alle husstande i
Tarm med tilbud.
Energistyrelsen kræver alle eltilslutninger forsynet med fjernaflæst elmåler
inden udgangen af 2020.
TA forventer arbejdet færdigt ved udgangen af 2020.
Nuværende kontrakt med YouSee udløber 2021 - skal i givet fald opsiges inden
udgangen af 2020.
Alle muligheder undersøges.
Alle grupper tages med i overvejelserne
Ingen forhastede beslutninger.
3. Regnskabets godkendelse
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen.
Der blev i 2019 ikke truffet beslutninger, der skulle forelægges
generalforsamlingen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Ingen indkomne forslag.
6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre
afgifter.
Budget blev godkendt. Kontingenter og afgifter fortsætter uændret.
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Bestyrelsen:

På valg er Ulla Pedersen
H.P. Thorup

Ulla Pedersen
H.P. Thorup
Finn Fugl Nørby

Ønskede ikke genvalg
Blev genvalgt
Blev valgt ind i bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
Ny revisor:
Revisorsuppleant:

På valg er: Jens Møller
Ønskede ikke genvalg
Annette Baltzer
På valg er Hans Hansen
Genvalgt

9 Eventuelt:
Der var ingen punkter under eventuelt.

Efter generalforsamlingen svarede Steen Dall fra YouSee på
spørgsmål om TV-pakker og internet m.m.
Blev genvalgt

