Referat fra generalforsamlingen i Bjæverskov antenneforening den 13. februar 2018.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.

2.

Valg af dirigent.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse.

3.

4.
5.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Eventuelle forslag.
Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) og takstblad for det løbende
regnskabsår.

6.

Valg af bestyrelse og bes§relsessuppleanter

jf. §13.

Kasserer, 3 Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter.
7

.

Valg af revisorer/bilagskontrollanter jf. §16.
2 revisorer/bilagskontrolla nter.

8.

Eventuelt.

1.

Valg af Dirigent.

Bestyrelsen forslår Finn Hansen ingen andre ønsker at stille op eller komme med forslag til dirigent. Finn
modtager valget, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet jf. vedtægterne. Der er 8
stemmeberettigede medlemmer til stede. lfølge vedtæBterne skal der vælges 2 stemmetællere valget faldt
på BennyJensen og Per Hansen.

2.

Formandens beretning.

Formanden starter med at fortælle at foreningen er gået 5 medlemmer tilbage, men at flere medlemmer
begynder at se smart TV. Bestyrelsen har spurgt stofa, om det er muligt at sænke prisen på den laveste
hastighed 5/5 megabit fra 99.- til79,- kr. På den gratis forbindelse som man kan få, er hastigheden hævet til

4/1 megabit. Den kan sagtens bruges hvis ikke man ønsker andet end at læse nyheder, netbank og andre
små opgaver.

lnternet er herefter blevet meget stabilt. Fremtiden
omkring fase 2 udvidelsen bliver forklaret både med økonomi, teknik og gener i form af gravearbejde. Der
vil der vi også være nogle skabe og standere som stå foran en udskiftning, da de efter hånden er meget
medtaget. Per Nielsen spørg om ikke foreningen har kabler ude ved Kildebjerg Agre og Tofte. Svaret er at
der bliver lagt kabler ned efterhånden som husstandene melder sig ind i foreningen. Antenneforeningen
blev ikke tilbudt at komme med i byggemodningen, og efterfølgende kommer det til at forgå ligesom når
der blevet udvidet i andre områder. Der er dog medlemmer der ude så der er kabler lagt ned af foreningen.
Fase 1 af anlægs opgraderingen er ved at være slut.

Der vil i 2018 komme en ny Smart TV-boks fra Stofa med nye muligheder, det er ikke en erstatning for den

eksisterende boks men en man skal købe eller leje.
I 2018 vil der komme nye krav

til persondataloven,

og foreningen skal muligvis ud at kØbe udstyr

opbevaring af disse data.
Formanden afslutter sin beretning og den bliver enstemmigt godkendt.

til

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kassereren gennemgår regnskabet for driften, og forklare de poster som afuiger i forhold til det forventet,
og som samlet giver et underskud i 2OL7 på ca. 28.000,- kroner. Anlæggets regnskabs poster bliver
gennemgået og her har der været et overskud på ca. 20.500,- kroner. Samlet set har der været et
underskud på 7.500,- kroner. Aktiverne fremlægges og der tages imod spørgsmål fra salen.

per Nielsen informerer som revisor om at han ønskede at vi gjorde mere for at rykke for manglende
kontingent. Finn Hansen stiller forslag om at rykke 2 gange og derefter lukke. Derefter kunne man tilbyde
en evt. afdragsordning. Bestyrelsen bliver opfordret til at få gjort noget ved det.
Regnskabet bliver godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogle forslag.

5.

Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) og takstblad for det løbende
regnskabsår.

Budgettet bliver gennemgået. Der bliver stillet spørgsmål til om prisen på pakke O og2 stadig er fastsat af
Stofa. Det er den ikke længere, da foreningen ikke kunne få driften til at hænge sammen uden at pakke 1
og 3 blev gjort dyrere. Budgettet bliver her efter vedtaget'

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter jf. §13.
Kasse rer, 3 Bestyrelsesmed lem mer, 2 supplea nter.

Alle stiller til genvalg og ingen ønsker at udfordre dette så bestyrelsen og suppleanterne forsætter.

7. Valg af revisorer/bilagskontrollanter

jf. §15'

2 revisorer/bilagskontrollanter.
Alle stiller til genvalg og ingen ønsker at udfordre dette så revisorerne/bilagskontrollanterne forsætter.
Det har dog ikke været muli6 at få kontakt

til Birgit Thomassen, hun blev genvalgt og hvis hun ikke ønskede

at deltage måtte vi løse dette.

8.

Eventuelt.

Under Eventuelt bliver der snakket lidt mere om denne ny boks som Stofa kommer at tilbyde, samt de
fordele som den har over den gamle.
Der bliver også vist en film og snakket lidt om hvad man kan gøre for at forbedre sit internet der hjemme
hvis det er trådløst.

Generalforsamlingen er herefter afsluttet.
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