2021-08-26 Ordinær Generalforsamling Tarm Antenneforening
Dagsorden/Referat
1. Velkomst & valg af dirigent
Klaus bød velkommen og Hans Hansen blev valgt som Dirigent.
Hans Hansen konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning.
1609 medlemmer (fald på ca. 1,1% = ca. 16 medlemmer)
Ca. 1000 medlemmer modtager både TV & Bredbånd
TV:
TV-pakker faldt 4,3%
26% = 413 medlemmer Grundpakke
41% = 658 medlemmer Mellempakke (183 Bland Selv)
18% = 290 medlemmer Fuldpakke (45 Bland Selv)
(TV-pakker i TA er faldet 4,3% det seneste år.
YouSee på landsplan faldet ca. 6,5%)
Bredbånd:
15% = 248 medlemmer Bredbånd uden TV
69% = 1260 medlemmer Bredbånd fra YouSee gennem TA´s net.
10% = 157 medlemmer har “fastnettelefoni”
Anlægget kører som det skal - Ingen større nedbrud
Dansk Kabel TV overvåger vores anlæg og forebygger nedbrud på vores anlæg.
Energistyrelsens krav vedrørende fjernaflæste el-målere inden 31/12-2020
blev færdiggjort i slutningen af 2020
TA´s priser er generelt billigere, end andre byer kan levere YouSee´s produkter til!
Forhandler med YouSee om ny kontrakt - gl. kontrakt er opsagt af
forhandlingsmæssige årsager!
Bestyrelsen overvejer:
- Alle muligheder for andre leverandører.
- Alle grupper tages med i overvejelse.
- Løsninger, der fungerer på lang sigt
- Konkurrence fra fibernettet
- 5G
- Kablecutters
- men ingen forhastede beslutninger

Godkendelse

Klaus takkede bestyrelsen for godt samarbejde i en tid med mange forskellige
muligheder og meninger.
Der blev stillet spørgsmål, der egentlig hører under eventuelt, af Hans Hansen og
Bent Andersen - men de drejede sig generelt om YouSee´s fravalg af Discovery´s
programmer og andre muligheder for bredbånd.
Hans Hansen: “Hvornår kan vi undvære kabler?”
Ingen ved det - måske den dag vi har 31.000 satellitter på himlen?
3.Regnskabets godkendelse
Finn fremlagde regnskabet.
(han forklarede nogle beløb var bogført på forkerte konti - men ingen fejl i
regnskabet)
Regnskabet blev godkendt!

Godkendelse

4. Forelæggelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, der skal forelægges
generalforsamlingen
Ingen beslutninger.

Godkendelse

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Ingen forslag.

Godkendelse

6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre
afgifter.
Forslag til budget 2022
Budgettet forudsætter at YouSee forbliver samarbejdspartner. Hvis der vælges en
anden løsning kan der naturligvis forekomme ændringer.

Godkendelse

Kontingent kr. 400,- årligt pr. medlem + BBO fee

kr. 650.000,-

Omkostninger:
Udbygning og vedligeholdelse af af anlæg
Servicekontrakt Dansk Kabel TV
Administration
Generalforsamling
Forsikringer
Annoncer & tryksager
El
FDA kontingent
Opkrævnings-, økonomi- og medlemsservice
Revisor årsregnskab
Tab på debitorer
Omkostninger i alt
Negativt resultat

kr. 150.000,kr. 160.000,kr. 150.000,kr. 5.000,kr. 50.000,kr. 5.000,kr. 40.000,kr. 35.000,kr. 48.000,kr. 6.000,kr. 5.000,kr. 654.000,kr. 4.000,-

Uændret medlemskontingent for 2022
Budgettet blev vedtaget
7. Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter
Bestyrelsen:
På valg er Hans Mouridsen - Leif Jonsen - Klaus Andersen
Suppleanter:
På valg er Lauge Sørensen - Karsten Jensen
Alle blev genvalgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Revisor:
På valg er Annette Balzer
Revisorsuppleant:
På valg er Hans Hansen
Begge blev genvalgt
9. Eventuelt
Ingen punkter

