Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 1900
Mødt: bestyrelsen + 6 medlemmer + Erling antennemand

1. Valg af dirigent
Ad. 1: Arne Kristensen valgt og han konstaterede at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt senest 14 dage før.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse
Ad. 2:

Bestyrelsens beretning for 2011 og planer for 2012
Det har været et spændende år! Vi startede med at få et tilbud som bestyrelsen ikke kunne
sige nej til. Gratis udskiftning og opgradering af vores kabelnet til DOCSIS3 standard,
alle kanaler digitale, og op til 100Mbit internet. Det levede jo fuldt ud op til det vi
diskuterede på sidste generalforsamling om bedre og billigere tv-signaler i digital HD
kvalitet, ja det overgik vel endda vores ønsker. Skiftet skulle så være i forbindelse med
overgangen fra MPEG2 til MPEG4 i det digitale sendenet.
Der var her nogle uger med meget blandet tilfredshed hos flere medlemmer, som kom til
udtryk på en ubehagelig måde i telefonen, på trods af vi havde annonceret ombygningen
som en periode med mulige problemer på grund af ny teknologi. Nu kører tv-kanalerne
endelig som de skal, både de digitale og analoge. Vi har fået forbedret radiodelen
væsentlig, idet man nu kan modtage alle de normale kanaler på deres sædvanlige
frekvenser, og ikke kun enkelte kanaler. Skift af e-mail server og kabelmodem gik også
uden de store problemer. (Hvis I endnu ikke har modtaget brev og returemballage fra
DKTV, så smid det gamle modem på genbrugen) Det eneste der halter lidt stadigvæk, må
siges at være internetdelen, men ifølge Erling-antennemand, bliver dette problem løst lige
om lidt. Han deltager i mødet, så der bliver lejlighed til at stille spørgsmål senere.
Vi har stadig en kontrakt med TDC Mobil 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.
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 fået en ny betalingskanal, nemlig TV2 og den er dyr, men vil vi
undvære den - næppe! Bl.a. derfor er vi nødt til at hæve kontingentet, idet programmerne
som sædvanlig er steget og vi har stadig en dyr kassekredit som skal arbejdes væk. Mere
om det under punkt 5.

Vi har ikke de store planer om udvidelser i 2012, men håber på at der snart kommer gang
i IP-tv delen af forsøget, så vi kan give vores medlemmer det efterspurgte frie valg af tvkanaler.
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

Beretningen godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Ad. 3: Kassereren gennemgik det udleverede regnskab.
Godkendt.
4. Eventuelle forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
5. Budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 200kr for både
lille og stor pakke pga. TV2 er blevet betalingskanal fra 1/1.
Ad. 5: Kassereren gennemgik og forklarede budgettet. Uden
kontingentstigningen ville vi måske få et rundt nul som resultat, og
vi skal have barberet af på vores kassekredit. Renterne er på flere
tusinde kroner årligt.
Stigning godkendt. Herefter koster lille pakke 2400kr og stor pakke
3600kr årligt. Det er stadig billigere end andre steder når man ser
på hvilke kanaler vi har.
6. Valg af bestyrelse
Peter Iversen
John Henry Jensen

(genvalgt)
(genvalgt)

Valg af bestyrelsessuppleant
Leif Rask er valgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg: Jørgen Stæhr

(genvalgt)

Torben Andersen

(genvalgt)

8. Eventuelt
Leif: Internet hastigheden halter. Erling: Globalconnect er i gang
med ny installation, og formentlig klar i løbet af 1-2 uger. Det
kommer på hjemmesiden så snart der er nyt!
Erling: Der opkræves ikke betaling for internet for februar og
marts, idet hastigheden ikke har været i orden. IP-telefoni betales
separat til evercall.
Mogens: EPG (elektronisk program guide)? Erling: Der bliver 7
dage for Canal Digitals programmer. Modul monteres i
antennehuset.
Niels: Lyd på TV2 analog er meget lav. Leif: Tekster på nogle
digitale DR-kanaler mangler. Erling: De fejl rettes samtidig med
montering af modulet.
Erling: Som noget nyt sender vi også DAB-signalet ud i kablerne.
Det skal tages via TV-stikket og IKKE radio-stikket. Brug en
fordeler.
Mogens: Ros til bestyrelsen for godt arbejde.
Arne: Mødet slut kl. 19.52. Tak for god ro og orden.

