Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Tirsdag d. 22. marts 2011 kl. 1900
Mødt: 3 medlemmer, hele bestyrelsen samt Erling antennemand
1. Valg af dirigent – Stefan Wilkens
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse - godkendt
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse godkendt
4. Eventuelle forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
5. Budget for 2011 samt fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 10 % for begge
pakker til 2200kr for den lille og 3400kr for den store pakke.
- vedtaget
6. Valg af bestyrelse
Varny Hansen
Jan Nauerby
Kim Sørensen

(genvalgt)
(genvalgt)
(genvalgt)

Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg:
Stefan H. Wilkens

(genvalgt)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg: Jørgen Stæhr
Torben Andersen

(genvalgt)
(genvalgt)

8. Eventuelt – DAB skal modtages via alm. Stueantenne, ikke
via fællesantennen. Signalet sendes fra Sdr. Højrup masten.
Generalforsamling slut kl. 1930.

Bestyrelsens beretning for 2010 og planer for 2011
Det har været et fredeligt år! Det største der er sket er nok at vores internet udbyder
Nordit er blevet opkøbt af DanskKabelTV. Indtil nu har det ikke betydet det helt store,
men pr. 1. april 2011 kommer der lidt ændringer bl.a. af priser på telefoni. Hidtil har det
været 9kr pr. måned, men det stiger nu til 20kr. Oprindeligt varslede de 49kr, men
massive protester fra medlemmer og bestyrelser fik dem til at ændre priserne, og de er
stadigvæk meget billigere end TDC fastnet… Alle som har internet og/eller telefoni
skulle gerne have fået brev fra Nordit/ DanskKabelTV om ændringerne. Vi må jo nok
forvente at priserne i det selskab kun kender en vej, og det er op.
Bestyrelsen sidder ikke på hænderne, men er aktivt ved at finde alternative
internetudbydere som måske også kan levere bedre og gerne billigere tv-signaler i digital
HD kvalitet. Mere om det så snart vi ved mere. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi
skriver når der er nyt. Sker der noget helt revolutionerende skal vi nok indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
Vi har stadig en kontrakt med et mobiltelefonselskab og Radio3 om at leje sig ind på
vores antennemast. Disse lejeindtægter er heldigvis med til at sikre en rimelig
prisudvikling for medlemmerne, idet kanalernes pris kun går en vej og det er OP.
Kassereren vil komme nærmere ind på priserne under pkt. 3.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år
diskuterede vi som sædvanligt i bestyrelsen hvor meget vi skulle foreslå at hæve
kontingentet. Vi har haft en del problemer med signalet flere steder i byen, og vi har
forsøgt at klare problemet med udskiftning af forstærkere flere steder, men det er
desværre ikke nok. Der skal udskiftes et hovedkabel på flere hundrede meter og det er
dyrt! Bl.a. derfor er vi nødt til at hæve kontingentet, idet programmerne som sædvanlig er
steget væsentligt og vi har i øvrigt en dyr kassekredit som skal arbejdes væk. Mere om
det under punkt 5.
Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra
generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde.
Tak
På bestyrelsens vegne
Peter Iversen
formand

