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Antenneforeningen Ejby Strand
8. marts 2020

Referat fra generalforsamlingen den 3. marts 2020
Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 3. marts med deltagelse af 12 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Formanden Lars Hansen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen og en særlig velkomst til
Karsten Dueholm fra You See.

1. Valg af dirigent.
Søren Gersløv blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og derfor var beslutningsdygtig i henhold til foreningens love.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Lars Hansen afgav bestyrelsens beretning og nævnte bl.a., at vores anlæg igen i 2019 har kørt fint
trods de efterhånden ret gamle antennekabler. Det betyder samtidig, at vi ikke har brugt ret mange
penge til vedligehold i 2019. Herefter fortsatte Søren Gersløv med det oplæg om gratis fibernet fra
TDC-NET som bestyrelsen havde sat på dagsorden og konklusionen blev, at det ikke kan betale sig
at ofre penge på en evt. udbygning af det nuværende anlæg. Samtidig opfordres til alle medlemmer
om snarest at tilmelde deres adresse på hjemmesiden https://tdcnet.dk/fiber. Det er helt uden
bindinger at tilmelde sin adresse og kun et udtryk for, at man er interesseret i at få gratis fibernet
indlagt, når TDC NET sætter i gang i vores område. Når fibernettet er etableret, vil der ikke være
nogen form for bindinger og hver enkelt kan selv vælge om det skal være hos You See eller en af de
andre udbydere at man ønsker at tegne internet og tv-abonnement hos. Konklusionen fra
generalforsamlingen var også, at når der kommer fibernet vil vi sandsynligvis ikke længere vil have
gavn af antenneforeningen, som så i givet fald vil blive nedlagt. Dette vil dog først kunne ske efter
en generalforsamling, hvor dette er et punkt på dagsorden. Herefter fik Karsten Dueholm ordet og
sagde, at der sandsynligvis kunne være fibernet i Ejby fra TDCNET inden for 2 til 3 år fra nu.
Karsten forsatte sit indlæg med at forklare om den ophørte aftale mellem YouSee og Discovery, som
betød, at vi ikke længere kan modtage de 11 kanaler fra Discovery efter nytår. YouSee håber fortsat
på, at kunne lande en aftale med Discovery, således at deres kanaler primært kan indgå under bland
selv mulighederne. YouSee ønsker ligesom de fleste af deres kunder, at det i fremtiden bliver sådan,
at man individuelt kan vælge de tv-kanaler man ønsker at se og ikke en masse overflødige kanaler i
tv-pakker, som ikke kan fravælges. Derfor vil YouSee, når der skal fornys aftaler med de andre
udbydere f.eks. Viasat og TV2 i størst muligt omfang få tv-kanalerne lagt ud som bland selv om ikke
i tv-pakker. Herefter blev der stillet og besvaret en række spørgsmål fra deltagerne i
generalforsamlingen og flere udtrykte stor utilfredshed, når man kontaktede Kundeservice hos
YouSee, som var søde og venlige, men ikke kompetente nok. Karsten beklagede meget både
serviceniveauet, som var oplevet og ville bringe kritikken med hjem. Beretningen med de 3 indlæg
blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
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3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren Henrik Jensen gennemgik foreningens regnskab for år 2019. Henrik fortalte, at vi
grundet besparelserne på vedligehold af anlægget havde fået et lille overskud i stedet for det
budgetterede underskud for 2019. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Eventuelle forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til dagsorden hverken fra medlemmerne eller bestyrelsen.

5. Budget 2020 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år
Generalforsamlingen vedtog budgettet med kontingentsatserne i 2020. Satserne er på kr. 6400 for
Fuldpakken, kr. 4725 for Mellempakken, kr. 2250 for Grundpakken og kr. 540 uden tv-pakke.
Kontingenterne blev opkrævet i januar måned 2020 og er på nuværende tidspunkt blevet betalt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars Hansen og Søren Gersløv var på valg og blev genvalgt.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Ove F. Larsen blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer
Flemming Nortoft blev genvalgt og da der blandt de fremmødte ikke var andre, som ønskede valg,
besluttede generalforsamlingen, at der trods vedtægterne kun vælges en revisor i 2020. Der vil til
generalforsamlingen i 2021 komme forslag til en vedtægtsændring, så der kun skal vælges en revisor
fremover.

9. Valg af 1 revisorsuppleant
Ove F. Larsen blev valgt.

10. Eventuelt
Her svarede Karsten Dueholm på en række spørgsmål af mere teknisk karakter fra deltagerne.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
Referent/ Søren Gersløv
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen følgende medlemmer:
Formand
Lars Hansen, Bittensvej 5, Ejby
Kasserer
Henrik Jensen, Lorentzensvej 14, Ejby
Sekretær
Søren Gersløv, Bittensvej 8, Ejby

Henvendelser til bestyrelsen kan ske på
tlf. 22 74 76 64 eller på e-mailadressen info@ejbyantenne.dk
Husk os hvis du flytter
Husk at give bestyrelsen besked om den nye ejer/lejer, hvis du flytter. Vi er desværre tit ude
for, at der er skiftet ejer/lejer uden at vi har fået besked og det betyder ekstra besvær for det
nye medlem, og i nogen tilfælde en unødig lukning af signalforbindelsen.

