Referat af ordinær generalforsamling
onsdag d. 26. januar 2011.

Følgende punkter blev gennemgået iht. dagsordenen:
1) Valg af dirigent
Bent Toft (Tørring Kabel Net) blev foreslået og valgt. Bent kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. foreningens vedtægter – og derfor beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning
Formand John Domino berettede: ”at medlemskartoteket nu er helt omlagt til en velfungerede acces database.
Der var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling sent i december.
Det sene tidspunkt var fordi, vi var nødt til at afvente TUK-NET’s programudvalg, som var lidt længe om at træde sammen og få lavet en
formålsparagraf. Vi havde i slutningen af november valget mellem at
skulle i gang med stemmesedlerne som tidligere år eller indkalde til den
ekstra ordinære generalforsamling. Udvalget blev klart og kom med en
indstilling i fællesskab på TUK-NET’s vegne.
I efteråret var foreningen udsat for en aggressiv kampagne fra Energi
Midt og Waoo. Sagen skabte interesse både hos medierne, men også hos
juridisk institut, Afdelingen for privatret ved Århus universitet, hvor man
ønskede at benytte sagen som en ”case” i forbindelse med undervisningen. Foreningen kender ikke til at der er nogen i Uldum, der er skiftet til
Energi Midt og i TUK-NET er det kun et begrænset antal, der ønskede at
gøre brug af deres tilbud.
Der kommer enkelte af de nuværende digitale programmer i HD-version
snart. I den forbindelse vil det blive nødvendigt med en mindre omlægning af programmerne. Der skal derfor en ny søgning til. Vi får også mulighed for endnu hurtigere internet – op til 50 Mbit – ved indførslen af
den nye standard for internettrafik ”Docsis 3.0”. I den forbindelse må vi
vinke farvel til Super RTL, som der ikke længere kan blive plads til. Ved
ovenstående ændringer vil foreningens medlemmer blive adviseret i Tørring Folkeblad samt på nettet og info-kanalen.
Vi har i midten af januar fået mulighed for YouSee Play. For internetbrugere med 10 eller 20 Mbits hastighed er der åbent for adgang. Gå ind på
selvbetjeningssiden og se kundeoplysninger nederst på siden, hvad brugernavn og adgangskode er.
Nye mobilbredbåndstjenester i området fra ca. 800 – 862 MH vil kunne
skabe problemer med indstillingerne i anlæggene. HF-tætte anlæg er et
must (også den skjulte på loftet!). Klik ind på foreningens hjemmeside
og gå ind under ”dokumenter fra Uldum antenneforening” – ”programmer og diverse” – ”meddelelse om YouSee om materiale”.”
Formanden takkede til sidst bestyrelsen for det gode samarbejde i årets
løb og en tak til Jette, som er på valg og ikke ønsker at genopstille.

3) Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt af revisorerne og godkendt af generalforsamlingen.

4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen præsenterede de kommende programpakker:
Grundpakke: DR1 og TV2 samt div.
Mellempakke: TV2 Charlie, TV3, TV3+, Kanal 4 og Kanal 5 (inkl. grundpakke)
Fuldpakke: Discovery, TV2 Zulu, TV2 Sport, Disney Channel, Voice, Eurosport, DK4, TV2 Film, TV2 News, Animal Planet, BBC World og TV3 Puls
(inkl. mellempakken)

5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag:
Kontingentet for grundpakken blev på baggrund af budgettet fastlagt til
650 kr.
Kontingentet for mellempakken (inkl. grundpakken) fastlægges til 1825
kr.
Kontingentet for den store pakke (inkl. mellempakken) 3600 kr.
Kontingenterne blev vedtaget af generalforsamlingen med 20 jastemmer, 1 nej-stemme og 1 blank stemme.
6) Valg af formand
John Domino blev genvalgt.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Flemming Stoumann og Jette Broch var på valg. Flemming genopstillede
og blev genvalgt. Jette Broch genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Jesper Villadsen som nyt medlem og denne blev valgt af generalforsamlingen.
8) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at man igen benyttede revisionskontoret. Dette
blev godkendt.
9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer
Åge Mathiesen blev genvalgt. Jan Hoberg ønskede ikke at genopstille. I
stedet foreslog bestyrelsen Mogens Jørgensen og denne blev valgt af generalforsamlingen.
Der vælges ikke suppleanter for revisorer, da bestyrelsen har valgt at
benytte et revisionsfirma.
10) Evt.




Diverse tekniske spørgsmål fra generalforsamlingen blev gennemgået.
Der kom et spørgsmål fra generalforsamlingen ang. Prisstigning på internetforbindelser. Denne var i et tilfælde steget med 100 %. Bestyrelsen fortalte at dette var i orden ifølge kontrakten, men at man
havde det som et punkt til næste kontraktforhandling.

Underskrevet af formand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og dirigent.

