Referat af ordinær generalforsamling
onsdag d. 29. januar 2013
Der var 16 fremmødte stemmeberettigede.
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.
Bent anbefaler – jf. foreningens vedtægter - at der i indkaldelsen ikke alene
henvises til ”dagsorden jf. vedtægterne”, men at dagsordenen skrives i sin helhed i indkaldelsen.
2) Formandens beretning
Formand John Domino berettede at antenneforeningen har eksisteret i 41 år og
talte om foreningens udvikling gennem det sidste år – og kiggede lidt frem.
Beretningen blev godkendt énstemmigt.
Uddrag af beretningen:
Programudbuddet er meget dynamisk. Der ændres og opgraderes – ikke
mindst DR og TV2. I løbet af 2013 vil DR således lukke både DR Update og DR
HD, men i stedet præsentere to nye kanaler – DR Ultra (for de 7 -12 årige) og
DR 3. I forvejen er DR Mama lukket i 2012.
TV 2 kommer med en ny kanal TV 2 Fri, der bliver en kanal for ”Fritidsfolket”
med bl.a. haver, mad, gør-det-selv, vejret, boligen, naturen osv.
Den kommer på foreningens programliste, når den starter.
TV 2 blev sidste år et betalingsprogram, hvilket vi valgte ikke at opkræve hos
medlemmerne, men i stedet betale af ”kassen”. I år anbefaler bestyrelsen et
budget, der ”går i 0” – og således at medlemmerne i år skal betale for TV 2.
Langt de fleste programændringer betyder, at man skal foretage en ny søgning
på sit TV, hvis man vil have glæde af dem – også for de kanaler, som skifter til
HD-kvalitet.
Opkrævning af kontingent er i 2012 sket over to gange – jf. beslutning på sidste års generalforsamling – hvilket har fungeret helt efter planen.
Ikke mindst pga. vores nye økonomisystem, som vores nye revisor Lidegaard
har givet os en god introduktion til.
Enkelte medlemmer – især udlejere – vil gerne have at opkrævning af kontingent sker ”på deres måde”. I bestyrelsen har vi valgt at indgå forskellige særaftaler, når det har ”givet mening” og ikke har givet alt for megen ekstra administration.
Vi synes ikke, at lejere skal være henvist til at se TV via Boxer eller Waoo, bare
fordi udlejere ikke vil stå for opkrævning af kontingent – så laver vi en speciel
aftale.

Dette gælder specielt for Domea – boligforeningen, der dækker hele plejehjemmet Nedergården og tilknyttede selvstændige boliger og som også har udlejningsboliger andre steder i byen.
Aftalen der gælder pr. 1/1 2013 betyder, at vi opkræver grundkontingent – incl.
Grundpakken – hos Domea for alle lejere og kontingent for enten Mellem- eller
Fuldpakke hos den enkelte lejer (hvis én af disse er valgt).
TUK-Net – sammenslutningen af de 7 lokale antenneforeninger Uldum, Grejs,
Tørring, Åle, Rask Mølle, Ølholm og Lindved – er nu ca. 10 år gammelt, hvilket
vil blive fejret ved et arrangement i løbet af 2013.
En repræsentant for hver af de 7 medlemsforeninger holder nu månedlige statusmøder med vores TV- og Internetudbyder – ikke mindst for at følge udviklingen med gravearbejdet ved det store motorvejsbyggeri, som ikke kan undgå at
komme i betænkelig nærhed af både vore kabler og YouSee´s egen kabler –
med afbrydelse af signal til følge.
Vi har hidtil været forskånet for de helt store problemer, men på statusmøderne
har vi gjort opmærksom på, at vi absolut ikke er tilfredse med forsyningssikkerheden på vores internet. Ydelsen svarer kort sagt ikke til det lovede.
Af samme grund kigger vi hele tiden på alternativer og vurderer løbende andre
leverandører, så vi har reelle alternativer, når der til efteråret 2013 skal forhandles levering af internetforbindelse.
Hastighederne på internetforbindelsen øges her i foråret – med en tilpasning af
priserne.
TUK-Nets bestyrelse har igen i år valgt at afholde de enkelte foreningers udgift
til servicekontrakten af det overskud, som vi i fællesskab får ved rabatordninger hos udbyderne – hvilket således kommer alle TUK-Nets medlemmer til
gode.
Et par af de drivende kræfter i TUK-Net har valgt at trække sig tilbage.
Mogens Pedersen, Grejs, tidligere formand i TUK-Net og næsten 25 år i Grejs
Antenneforening stopper.
Bent Toft – også tidligere 7 år som formand i TUK-Net – var én af idemagerne
til TUK-Net og har været med siden den spæde start for 10 år siden, trækker
sig nu også tilbage. TUK-Net har nydt godt af Bents store tekniske indsigt og
hans evne til at ”styre” leverandørerne, og der skal her lyde en stor tak for indsatsen – den er ”godkendt” !
Anlægget i Uldum er generelt velfungerende.
Det er up-to-date og der forestår ikke større investeringer ”lige om hjørnet”.
En enkelt udfordring har vi dog – ligesom alle andre antenneforeninher – nemlig det nye mobile bredbåndsnet.
Det betyder at den indstråling, der kommer fra dette nye bredbåndsnet, ”forstyrrer” nogle af vore programmer. Eneste løsning er at sikre sin egen installation – stik, ledninger, samlinger mv. – så godt som muligt, så indstråling forhindres. På vores hjemmeside ligger et dokument med en ”opskrift” på hvordan man bedst ”sikrer” sine installationer.
Til slut en tak til bestyrelsen for året der er gået – det er en fornøjelse at være
sammen med jer og at ”drive” foreningen til medlemmernes fælles bedste.
3) Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af foreningens nye revisionsfirma Lidegaard – efter
afbud fra kasserer Jesper Villadsen.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden indsigelser.

4) Indkomne forslag
 Ingen
5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret indhold i programpakkerne og på
baggrund af det vedtagne budget betyder det – når regnskabet skal ”gå i nul” –
at priserne pr. år i 2013 bliver
 Grundkontingent 940 kr.
 Tillæg for Mellempakke 1.190 kr. – i alt 2.130 kr.
 Tillæg for Fuldpakke 3.375 kr. – i alt 4.315 kr.
Forslaget eenstemmigt vedtaget.
6) Valg af formand
John Domino genopstillede og blev genvalgt – eenstemmigt – med applaus.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Jesper Villadsen og Flemming Stoumann.
Jesper Villadsen genopstillede ikke – Flemming Stoumann gjorde.
Bestyrelsen foreslog som nyt medlem Eva Jensen, Rosenvænget 31, der
blev valgt eenstemmigt.
Flemming Stoumann blev genvalgt eenstemmigt.
8) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalf af revisionsfirmaet Lidegaard.
Forslaget godkendt eenstemmigt.
9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer
Mogens Jørgensen og Åge Mathiesen blev genvalgt.
Der vælges ikke suppleanter for revisorer, da bestyrelsen har valgt at benytte
et revisionsfirma.
10) Evt.
 Orientering om at MPEG 2 signalet forsvinder pr. ¼ 2013. Dvs. at enkelte
”ældre” fladskærms-TV, som hidtil har kunnet tage digitale kanaler ikke
længere er i stand til det. Dvs. at hvis man ønsker at se alle de digitale
kanaler skal man enten have et TV med MPEG 4 eller en boks.
 Afslutningsvis blev der sagt tak til dirigenten – incl. en lille gave – og tak
for indsatsen til den afgåede kasserer/bestyrelsesmedlem Jesper Villadsen,
der også fik en lille afskedsgave.
Uldum den 29. januar 2013.
Underskrevet af:
………………………………..
Dirigent Bent Toft.

………………………………..
Referent Flemming Stoumann.

