Nørre Nebel Fællesantenne a.m.b.a.

Tilstede fra bestyrelsen:

Ejvind Schmidt, Jens Chr. Olesen, Leif Jepsen, Kjeld Brarup, Karl
Andersen, Benny Franz, Henning Borg og revisor Jesper Clausen.

Medlemmer:

I alt incl. Bestyrelsen 38 medlemmer og totalt med fuldmagter 47
stemmer

Referat fra generalforsamlingen d. 10. marts 2014, afholdt i Form og Fritid Nr. Nebel

1) Valg af dirigent:

2) Beretning v/formand
Ejvind Schmidt

Jesper Clausen valgt.
JC konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, i såvel aviser
og på nettet. Keld Bechmann beder om at såvel
bestyrelsesmedlemmer som suppleanter stemmes særskilt.
Dagsorden gennemgåes.
2013 har været et udfordrende år i NNFA. YouSee har overtaget
internettet. Der er lagt nye programmer ud. Der har været
forhandlinger med samarbejdspartnere. Opdatering af vores
antennenet, så det svarer til nutidens standard, hvor det digitale
signal kræver et bedre net end tidligere. Bl.a. bruges der til
internettet et returvejs system, og for denne ydelse har NNFA fået en
returfee, som tilgodeser at foreningens medlemme samlet set får en
bedre økonomi.
Stadig en del kabelskader, specielt i sommerhus området. Hvis nogen
graver i området, så meld hvis I laver skader. Ser man som medlem
nogle ting, så meld det til formanden.
YouSee har desværre sendt regningerne direkte ud til sommerhus
adresserne, og de har lovet at rette denne fejl. Vi håber at dette er
løst fremover.
Ved fejlmeldinger – husk at fortælle at I ringer fra NNFA, ellers kan
man hos YouSee ikke umiddelbart finde jer som kunder.
Udvidelser – har haft overvejelser omkring f.eks. Hans Hansensvej,
men der har ikke været nok tilslutninger, så er stillet i bero.
Der har også været samtaler med andre partnere end YouSee – bl.a.
Stofa, men de kan ikke konkurrere med vores nuværende YouSee.
Vi har fået ca. 20 nye internet kunder flere.
Nye muligheder – YouSee ”Bland selv”, kan gøres allerede fra
grundpakken. Det er grundpakken der betaler driften af nettet, som
medlemmer betaler vi næsten ingenting for disse kanaler, det er
kanalerne i mellem og fuldpakke der er dyre.
Kommentarer:
Erik Tøgersen: opfordrer til at hjemmesiden opdateres bedre. – ES:
YouSee vil fremover hjælpe med opdatering af nyheder etc. BF:

3) Regnskab 2013
v/revisor Jesper
Clausen
4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen for
3 år er Ejvind Schmidt
og Henning Borg

fremover kan man tilmelde sig nyhedsbrev.
Keld Bechmann: mere mulighed for valg af pakker er et ønske fra
specielt de ældre. – ES: man kan i dag allerede vælge et antal kanaler.
– JO: YouSee’s ”bland selv” er noget nyt, som forhåbentlig kan
komme dette ønske i møde.
Bent Rasmussen: der er i dag afgift på kort fra YouSee.
Leif Jensen: Man bør få mail ved nyheder. Man burde fra bestyrelsen
give bedre info om nyheder pr. mail.
Karl Erik Hansen: Jeg oplever som nyt medlem at have fået rigtig god
information, både pr. sms og mail.
Hans Chr. Hansen: Hvorfor gik det over fra Dansk kabelTV til YouSee?
Og fået rykker for manglende betaling. – JO: YouSee har overtaget
Dansk KabelTV. Overgangen burde helt klart have været bedre
mellem de to selskaber. Men vi har som bestyrelse ikke haft nogen
mulighed for at gøre noget ved dette, da vi jo som forening har lagt
entreprisen over til et selskab.
Keld Bechmann: Opdatering af nettet skete på meget uheldigt
tidspunkt, med ingen TV til følge. Samt hvorfor koster sommerhuse
mindre, samt lave en vejledning på nettet til hvordan man klarer en
sådan omlægning. ES – pris til sommerhuse skyldes mindre copydan
etc. Opdateringer skyldes at der hele tiden er pres og konkurrence
om kanalerne, og vi skal jo gøre det på et eller andet tidspunkt.
Per Nielsen: Har haft problemer med omlægning af kanaler med sit
TV. Synes ikke at ES svarede ordentligt. ES: Kender ikke det nævnte
TV, men fejlen var ikke på NNFA’s net.
Formandens beretning godkendt.
Gennemgang af regnskab ved JC - godkendt

Fra bestyrelsen:
Kontingent og budget for året 2015. Helårshuse:
Fuld pakke: kr. 4.952
Mellem pakke: kr. 3.786
Grund pakke: kr. 1.500
Sommerhuse:
Fuld pakke: kr. 3.200
Mellem pakke: kr. 2.550
Grund pakke: 1.300
Pakkeskift: kr. 360 + moms
Tilslutningsafgift nye medlemmer – intet indtil videre.
Debat omkring pakkeskift og priser, og hvor lang tid man er bundet,
da de f.eks. i Varde er ned på 3 måneder.
ES: bestyrelsen laver ofte mange filter skift selv, for at spare
foreningen medlemmer, og fanger af og til nogel ”sort seere”.
Priser er godkendt.
Finn Fugl, Ejvind Schmidt og Henning Borg er opstillet.
Henning fik 43, Finn fik 33 og Ejvind fik 14 stemmer

6) Valg af suppleant for 2
år er Finn Fugl.
7) Valg af registreret
revisor for 1 år, på valg
Jesper Clausen
8) Eventuelt.

Suppleant:
Forslag Søren Bloch valgt.
Genvalgt.

