Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 1900
Formanden bød velkommen. Der er 16 personer tilstede.
1. Valg af dirigent.
Ad 1: Flemming Thybo valgt med applaus
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse.
Ad 2: Bestyrelsens beretning for 2020 og planer for 2021
Jeg gentager lige mig selv fra sidste års beretning: Det har været endnu et stille år på
grund af corona. Alt for stille. Vi havde i bestyrelsen den klare forventning, at
fibernettet var installeret og kørende pr. 1. december 2020, men det er endnu ikke i
drift d. 25. maj 2021. Det er meget utilfredsstillende. Heldigvis har vi da det gode
gamle coax kabelnet, der stadig virker. Husk også på, at man godt kan få internet via
foreningens kabler uden tv-pakke. Det koster dog et gebyr på 40kr pr måned, foruden
betalingen til Acia, til foreningens omkostninger og vedligehold af teknikken.
Tv-kanalerne kører tilfredsstillende. Vi forsøger fortsat at finde den bedst mulige
erstatning for de forsvundne DR-kanaler, men det er meget svært at finde gode gratis
kanaler.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år
diskuterede vi som sædvanligt hvor meget vi skulle foreslå at hæve kontingentet, men
også denne gang foreslår vi uændret kontingent, takket være kassererens evner til at
finde penge.
For det kommende år har bestyrelsen ikke de store planer. Vi forventer, at Acia
snarest får deres fiber installationer i drift, så jeg kan slippe for generende opkald fra
elselskabet om, hvornår vi får installeret elmålere i forstærker skabene, og
medlemmerne kan få det de er blevet lovet ved sidste års generalforsamling…
Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra
generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde.
På bestyrelsens vegne
Peter Iversen
formand
Beretningen godkendt

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet som kan ses ved henvendelse til
kassereren. Godkendt med applaus
4. Eventuelle forslag
Forslag fra et medlem om at erstatte CNN med TV2 News
Ad 4: Kassereren og formanden motiverede forslaget, og det blev
godkendt.
5. Budget for 2021 til orientering samt fastsættelse af
kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ad 5: Med henvisning til kassererens evne til at spare penge kan vi i
bestyrelsen stå inde for det nuværende kontingent, men det er nok sidste
år med samme priser på kanalerne.
6. Valg af bestyrelse
Kim Sørensen
Stefan Wilkens
Jack L Andersen
Valg af bestyrelsessuppleant
Keld Hjort

(genvalgt)
(genvalgt)
(genvalgt)

(genvalgt)

7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
På valg: Keld Hjort
(genvalgt)
Torben Andersen
(genvalgt)
Valg af suppleant
Stadig ledig
8. Eventuelt:
Onsdag begynder Acia at konfigurere softwaren til fiberboksene, og der
kan derfor komme afbrydelser i dagtimerne. Der er ca. 60 ud af 110 bokse
i drift med internet. Der er endnu ikke TV i fiberen pga. kompatibilitets
problemer mellem to fabrikater.
Når det hele virker kan du selv håndtere dit modem på mit.acianet.dk. Der
kommer info fra Tom
Generalforsamlingen slut kl. 19:45
Tak for god ro og orden.

