Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 1900
Tilstede: 14 medlemmer inkl. bestyrelse, revisorer og
suppleanter
1. Valg af dirigent.
Ad 1: Bill Jensen er valgt.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse.
Ad 2:
Bestyrelsens beretning for 2013 og planer for 2014
Jeg kan begynde ligesom sidste år. Det har været et interessant år! Vi havde regnet med,
at alle problemer var løst med hensyn til tv-signaler og at internettet skulle køre med fuld
fart på 100Mbit. Det gik desværre ikke helt som forventet. Nogle kanaler pixelerer en
gang i mellem og internettet leverer stadig ikke de lovede 100Mbit. Bestyrelsen er stadig
ikke tilfreds med denne status og det er medlemmerne heller ikke. Erling-antennemand
deltager desværre ikke i mødet, så der bliver ikke lejlighed til at stille spørgsmål til ham
denne gang. Har i nogle spørgsmål til Erling, så giv dem til bestyrelsen, så sørger vi for at
han får dem.
Bestyrelsen sidder naturligvis ikke og kigger passivt på denne udvikling, men har
desværre begrænset økonomisk mulighed for at gøre ret meget selv. Derfor er det ekstra
glædeligt, at vi nu for første gang kan se enden på kassekreditten og begyndelsen på lidt
penge på kontoen. Det giver os mulighed for i løbet af få år, at vi selv kan finansiere en
fiberforbindelse til antennehuset, så vi får stabile tv- og internet-signaler i en ordentlig
kvalitet og hastighed.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år
diskuterede vi for første gang i flere år ikke hvor meget vi skulle foreslå at hæve
kontingentet selv om programmerne som sædvanlig er steget. Bestyrelsen foreslår derfor
uændret kontingent under pkt. 5.
Vi har ikke de store planer for 2014, men håber på, at Erling kan få mere styr på
teknikken bag kanalerne og internettet i løbet af relativt kort tid. Vi må dog også sige, at
langt de fleste kanaler fungerer uden problemer og at rigtig mange nu leveres i HDkvalitet. De fleste andre små antenneforeninger kan kun drømme om så mange HDkanaler på deres eget udstyr og så ovenikøbet GRATIS! Jeg ved godt, at alt ikke er
perfekt, men til den pris kan jeg godt leve med et 10 sekunders udfald en gang i mellem.

Jeg vil også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at vi løbet af 2015-2016 lukker
for de gamle analoge tv-signaler for at give plads til mere og hurtigere internet, så sæt et
nyt fjernsyn (med Full-HD, MPEG4 og DVB/C) på ønskesedlen til jul eller fødselsdag,
hvis du ikke har et fladskærms tv endnu.
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
Kommentar fra Bill: Angående forstyrrelser af signalet, så har jeg fået skiftet kabler og
stik hjemme i huset og det har hjulpet væsentligt. Jeg har også fjernet en
antenneforstærker som jeg havde købt, men den ødelagde signalet.
Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Ad 3: Regnskabet godkendt efter Jan fortalte om ekstraordinære
indtægter fra tilbagebetaling af energiafgifter samt mindre
forbrug af strøm i antennehuset.
4. Eventuelle forslag
Der er ingen indkomne forslag.
5. Budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ad 5: Vedtaget
6. Valg af bestyrelse
Peter Iversen
John Henry Jensen
Valg af bestyrelsessuppleant
Leif Rask
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg: Jørgen Stæhr
Torben Andersen

genvalgt
genvalgt

genvalgt

genvalgt
genvalgt

8. Eventuelt
Ad 8: Intet
Generalforsamlingen slut kl. 19.35.

