Dato: 4.juli, 2021
Ref.: Per.U.Pedersen

Referat fra ordinær generalforsamling
Onsdag 30.juni, 2021, i Dybbøl Sogns Forsamlingshus
Bestyrelsen var repræsenteret ved Ejner Egtved, Per U.Pedersen, Preben Myliin og Inga
Skivild. YouSee var repræsenteret ved konsulent Steen Dall.
9 medlemmer var til stede.
Valg af dirigent
-Bestyrelsen foreslog Tove Holm, Dybbølparken 5D. Der var ingen modkandidater. Tove
takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Formandens beretning
Corona:
•
•

Pga. Corona-situation har foreningen udsat generalforsamlingen til 30. juni, som i
henhold til vedtægterne er sidste frist for afholdelse af generalforsamlingen.
I øvrigt har foreningen ikke været generet af Corona i forbindelse med anlægget.

Bestyrelsesændring:
•
•
•

Anders Skafte Pedersen har på grund af sygdom valgt at trække sig fra
bestyrelsen.
Suppleant Inga Skivild har overtaget Anders plads i bestyrelsen.
Herfra en tak til Anders for hans indsats for foreningen.

Hjerterstater:
•
•
•
•

En gruppe beboer i antenneforeningens område har med hjælp fra Trykfonden fået
etableret en hjertestarter som er placeret ved Vesterled 7.
Omkostninger til etableringen er afholdt af Trykfonden.
Efter en henvendelse fra beboergruppen har bestyrelsen besluttet at foreningen
bidrager med 300 kr. i årligt støtte til driften af hjertestarteren.
Der er flere hjerteløbere i Skansens område så foreningen håber at hjertestarteren
vil blive til gavn for området.

Bland selv:
•

Foreningens Bland Selv er blevet forbedret ud fra et ønske fra mange medlemmer,
således at det nu er muligt at vælge 10 eller 20 point ved Mellempakke, dog
uændret 36 point ved Fuldpakke.

Discovery:
•

Fortsat ingen aftale indgået.
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•

Der er fortsat en streamings-mulighed gennem Discovery+ for alle Discoverykanalerne og til en fornuftig pris.

Streamnings muligheder:
•
•

TV2 play som ikke var på plads ved sidste års generalforsamling er nu tilgængelig
Der sker løbende ændringer i antal streaming-pakker og kanaler så man opfordres
til at holde sig opdateret via foreningens hjemmeside.

Kontingent opkrævning:
•
•
•

Foreningens opkrævnings-aftale med FDA er uændret og man opfordres til at
tilmelde betaling til betalingsservice, hvilket letter arbejdet for kassereren.
Ved valg af Yousee-internet uden TV er kontingentet til foreningen indregnet i den
pris der afregnes direkte til YouSee.
Ved bestilling af internet med hastigheder 1000/100 Mbit afholder YouSee
omkostning til opgradering af intern installation.

Indstillings - og signalproblemer:
•
•

Der har været et par enkelte problemer med billedkvaliteten. Herudover er der
medlemmer der har vanskeligheder med indstilling af fjernsyn med de specifikke
værdier for YouSee.
Bestyrelsen tilbyder fortsat hjælp uden beregning i det omfang dens viden rækker.

Medlemsstatus:
•
•

Januar 2020 - 358 + 8 internet kunder = 366
Januar 2021 - 335 + 14 internet kunder = 349
o Tilbagegang på 17 medlemmer
Årsag:
o Firmaaftaler i forbindelse med telefon og internet
o Manglende aftale med Discovery+
o Fravalg af pakker og i stedet af streaming på nettet
o Ved ejerskifte

Pakkevalg - 2021:
•
•
•
•

125 har valgt Grundpakke.
126 har valgt Mellempakke.
83 har valgt Fuldpakke.
Så tendensen er fortsat at der vælges mindre pakker og at der suppleres op med
Bland Selv, enkeltprogrammer og streaming-pakker.

Hjemmeside:
•
•

Foreningens hjemmeside findes på WWW.skansen.dk
Per Ulrik Pedersen er vores web-master og indlægger løbende aktuelle nyheder og
generelle oplysninger om foreningen.
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Fejlmelding:
•
•
•

Foreningens net har fungeret meget stabilt, men Corona har givet nogle
udfordringer for de teknikker der servicerer anlægget når gældende Coronaregler skulle overholdes.
YouSee tilbyder fortsat en SMS tjeneste, så man får tilsendt fejl meddelelser ved
problemer på vores net direkte fra YouSee. Det kræver at man tilmelder sig
tjenesten ved YouSee på mit YouSee.
Fejlmelding sker på tlf. nr. 70 70 40 40
Åbningstider:
Hverdage mellem 8.00 – 18.00, Weekend og helligdage mellem 9.00 –18.00

Fremadrettet:
•
•

Den nuværende kontrakt med YouSee gælder frem til 1. januar 2023.
Bestyrelsens opfattelse er fortsat at YouSee har et udbud som er bedre eller på
niveau med de andre udbydere.

-Der var ingen spørgsmål og referatet blev herefter godkendt.
Fremlæggelse af regnskab for 2020
-Per Ulrik Pedersen gennemgik regnskabet som var indeholdt i indkaldelsen.
-Regnskabet viste et overskud på 20.467,-. Der var budgetteret med et underskud på
-29.177,-.
*Mindre udgift til kanalafgift.
*Større driftstilskud/fee end budgetteret.
*Færre anlægsudgifter. Væsenligste udgift var udskiftning af defekt kabel (12.000,-).
-Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev herefter godkendt.
Fremlæggelse af budget for 2021
-Der budgetteret med et underskud bl.a. pga. aktuel kabelskade til ca. 75.000,-.
Underskud dækkes af formuen.
-Der var ikke yderligere spørgsmål til budget og dette blev derefter godkendt.
-Bestyrelsen anbefalede kontingent iht. til oplæg i indkaldelsen.
Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
-På valg var
…Preben Myliin, Dybbølstenparken 15,
…Per Ulrik Pedersen, Dybbølparken 5B.
Begge var villige til genvalg og der blev ikke foreslået andre kandidater. Begge blev
derefter valgt enstemmigt.
-Bestyrelsen består herefter af flg.:
*Ejner Egtved, Vesterled 52.
*Inga Skivild, Sønderled 1 (indtrådt i stedet for Ander Skafte Pedersen, valgt 2020)
*Preben Myliin, Dybbølstenparken 15.
*Per Ulrik Pedersen, Dybbølparken 5B.
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