Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 1900
Der er 17 medlemmer inkl. bestyrelsen samt Tom fra Acia tilstede
1. Valg af dirigent.
Ad1:
Bestyrelsen foreslår Keld Hjort som dirigent. Han er valgt og konstaterer at
generalforsamlingen er lovlig indvarslet i uge 7 og 9 i Nyborg bladet samt på
hjemmesiden d. 5/2.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år til godkendelse.
Ad2:
Bestyrelsens beretning for 2016 og planer for 2017
Det har været et begivenhedsrigt år. Jans alvorlige sygdom gav formanden en del
hovedbrud da regningerne blev ved med at komme og de ikke kunne betales, så derfor
konstituerede bestyrelsen sig med Kim som ny kasserer og Stefan som ny næstformand.
Der var en hel del administrativt besvær for både formanden og kassereren med at få
Kim godkendt ved både banken, Nets, Virk.dk og ikke mindst SKAT. En stor tak til Kim for
at han påtog sig jobbet. Det har givet ham meget ekstra arbejde at få udredt alle
indtægter og udgifter på meget kort tid henover sommerferien. Der var en del at rydde
op, men nu er der kommet helt styr på tallene.
Tv-kanalerne kører nogenlunde tilfredsstillende, men vi forsøger at finde den bedst
mulige fordeling af kanalerne på vores modtagere så der ikke forekommer pixelering af
billedet på skærmen. Årsagen er, at endnu flere kanaler nu sender i HD. Vi udvider og
opgraderer QAM-modulerne inden så længe, og i den forbindelse bliver det nødvendigt
for alle at lave en ny kanalsøgning på fjernsynet. Det skulle gerne fjerne pixeleringen.
Med baggrund i beslutningen på generalforsamlingen 2016 om at bevare vores
selvstændighed som antenneforening, har vi har nu skrevet kontrakt med
internetudbyderen Acia om internet og service for de næste tre år med mulighed for to
år ekstra. Der har været en del problemer hen over sommeren med internettet, idet den
nye CMTS i antennehuset genstartede hele tiden af uforklarlige årsager. Det viste sig at

være en fejl fra fabrikkens side, og den blev skiftet ud til en noget dyrere og mere
driftssikker model, der nu leverer mere tilfredsstillende stabilitet og hastighed.
Selvfølgelig kan den også få problemer, men det bedste råd er at kontakte Acia på tlf. 44
40 15 20, hvis man har problemer med sit internet, så det kan blive undersøgt og
udbedret.
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
denne gang foreslår vi uændret kontingent, idet Kim har fået hentet en del penge retur
som vi igennem nogle år har betalt for meget til el og Copydan samt programudbyderne.
For det kommende år har bestyrelsen ikke de store planer. Med baggrund i aftalen med
Acia er yderligere undersøgelser om andre udbydere sat på stand by indtil videre, men
kan og vil naturligvis blive taget op igen inden udløbet af kontrakten. Foreningen og Acia
samarbejder i øjeblikket om muligheden for at få internet uden at skulle have mindst
den lille tv-pakke. Det kræver dog en del tekniske ændringer og omlægninger, men vi
skal nok finde en løsning. Der vil dog blive opkrævet et mindre driftsgebyr til foreningen
oveni betalingen til Acia for internettet.
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 uden bemærkninger.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Ad3:
Den korte version er at kassereren har vendt et underskud i 2015 på 41.000kr til et
overskud i 2016 på 55.000kr takket være justering af antal medlemmer til det korrekte
antal, fået forhandlet en rabat med programselskaberne samt fundet diverse beløb i
manglende refusion af elafgift m.m. Alle medlemmer er velkomne til at se regnskabet
ved henvendelse til kasserer Kim Sørensen.
Regnskabet godkendt med applaus.

4. Eventuelle forslag
Der er ingen indkomne forslag.
5. Budget for 2017 til orientering samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ad5:
Vedtaget. Kontingent og betaling pr. pakke er derfor uændret for den næste
opkrævning, dvs.:
pakke 1 = 2.100kr, pakke 2 = 4.500kr og pakke 3 = 6.000kr.
6. Valg af bestyrelse
Kim Sørensen
Leif Rask
Stefan Wilkens

genvalgt
genvalgt
genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleant
Jack Lykkegaard Andersen er valgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt er:
Keld Hjort
Torben Andersen

valgt
genvalgt

8. Eventuelt:
Jack: Hvorfor er de folk som beklager sig på Facebook ikke mødt frem? Jeg er lidt
træt af at læse om det uden at de gør noget ved det og møder frem til
generalforsamlingen, hvor man kan få indflydelse og svar på sine spørgsmål?
Tom holder på opfordring af Kim et lille oplæg om typiske fejl og problemer med tv
og internet som de møder ude ved kunderne. Det er typisk fejl i folks egne
installationer som ledninger, kabler og tv apparaterne, ikke i leverancen af internet
eller tv-signal. (Det er vigtigt at man kigger i den brochure man kan hente inde på
vores hjemmeside ”Undgå flimmer på skærmen”. Der er mange gode råd som kan
forsøges inden man tilkalder en – måske – dyr tekniker.) Acia har jo overtaget
servicen på anlægget efter AntenneIP, og har måttet skifte et par forstærkere
undervejs. Der er også brugt et par dage på at få tegnet anlægget op, idet den
tidligere dokumentation er utilstrækkelig. Som en nyhed vil Acia grave fiberkabel fra

GlobalConnect fra motorvejen og ind til antennehuset. Det sker i løbet af foråret. Der
er i øjeblikket en voldsom mangel på nye modems. Det skyldes præsident Trumps
kommende lovgivning om told på varer produceret uden for USA. Alle firmaer samler
lagre i USA så de ikke bliver ramt af toldmuren. Hvis man har et modem der hyler, så
kontakt Acia, idet det skal udskiftes.
Keld Hjort takkede for god ro og orden.
Formanden takkede Keld for god og myndig mødeledelse. Slut kl. 19.50.

