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Referat fra den ekstraordinære
ordinære generalforsamling
8. maj 2017

1. Valg af dirigent.
På indstilling fra bestyrelsen blev Lars P.
P Henriksen valgt som dirigent. Han konstaterede,
konstaterede at den
ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og dermed fuld beslutningsdygtig.
Der var fremmødt 21 stemmeberettigede og afleveret en fuldmagt.
2. Endelig behandling af forslag til ændring af vedtægternes § 13 stk. 6.
Nuværende ordlyd:
Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutnin
Antennesammen
ningen i Kolding.
Bestyrelsen udpeger delegerede til ASIK.
Forslag til ny ordlyd:
Bestyrelsen udpeger delegerede eller repræsentanter til foreninger, selskaber
selska
eller sammenslutninger,
sam
som AFiK er medlem af eller har tilsluttet sig, jævnfør § 2 stk. 3.
Formanden præsenterede forslaget og understregede, at forslaget ikke er stillet,
stillet fordi AFiK ønsker at
melde sig ud af ASIK, men fordi bestyrelsen ønsker at kunne være flexible. Dertil kommer,
kommer at AFiK nu
også er medlem af ASOM Net.
Steen Christensen,
hristensen, formand for ASIK, supplerede med,
med at den foreslåede vedtægtsændring i AFiK
matcher en netop vedtaget vedtægtsændring i ASIK. I ASIK er der vedtaget en udmeldelsesfrist
udmeldel
på tre
måneder,
er, som bl.a. bruges som pression i forhandlinger med udbyderne. Hvis AFiK jf. sine vedtægter er
tvunget medlem af ASIK, har det ingen effekt,
effekt at udmeldelsesfristen i ASIK er tre måneder.
I ASIK forhandles der pt. om tre mulige løsninger på leverancerne
leverancerne efter 2017. En løsning hvor Stofa er
eneleverandør, en løsning hvor YouSee er eneleverandør, og en løsning hvor YouSee leverer TV og ASOM
Net leverer Internet.
ASOM Net er en organisation, som sælger diverse ydelser til antenneforeninger. Pt. køber AFiK tekniske
opkrævningsydelser hos ASOM Net, hvilket er helt uafhængigt af ASOM Nets eventuelle
eventu
levering af
Internet til ASIK.
Forslaget
slaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Eventuelt.
Ewii er pr. 1. april ophørt med at udsende opkrævninger på vegne af AFiK.
AFiK. I stedet for udsender AFiK
selv opkrævningerne.
Første opkrævning skulle have været udsendt den 20. april, men desværre har der været rigtig mange
fejl i data fra Ewii, så formanden og kassereren har et stort arbejde med at ajourføre medlemskartoteket
inden
den antenneforeningen med god samvittighed kan udsende opkrævningerne.
Der er endnu ingen information på hjemmesiden, men sammen med den første opkrævning udsendes et
brev, som forklarer om de nye betalingsmuliigheder.
Alle medlemmer får adgang til ”mine sider”,
s
hvor de selv kan vælge, hvordan de ønsker at betale og hvor
tit de ønsker at betale.
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