Referat
Referat for året 2017 ved
Møllebakkens Antennelaug.
Generalforsamlingen blev afholdt i Allested-vejle Fritidscenter, tirsdag d. 13-2-2018. kl. 19,30.
Der var mødt 9 medlemmer op, foruden bestyrelsen, så en lille forsamling.
Tommy (Formanden Buller var syg) bød velkommen til de fremmødte, og gik herefter over til dagsordenen.

Punkt 1. Valg af Ordstyrer.
Inger Merete Pedersen blev foreslået, og valgt som Ordstyrer.
Inger Merete takke for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, nemlig i
Midtfyns Posten d.06-03 2018. Inger Merete gav herefter ordet til Tommy, til fremlæggelse af beretning.
Punkt 2.Beretning.
Så er der gået et år med diverse opgaver og udfordringer igen.
Medlemstallet er pr. Januar 2018 på 263 med fordeling på pakker.
Pakke 1 = 124
Pakke 2 = 41
Pakke 3 = 83
Bredbånd only = 14.
De lejligheder som hørte til under Kristandal boligforening, Solbakken og Spurvelunden er før blevet opkrævet
kollektivt af boligforeningen, bliver nu opkrævet enkeltvis, det er fordi der er mulighed for at tilkøbe diverse TVkanaler og bredbåndshastigheder.
Vi har afholdt 5 bestyrelses møder
Har afholdt 3 møder med Stofa, været til Stofa dag i Århus, og møder med FDA.
Vi har deltaget ved HH- markedsdag ved Brugsen.
Som alle nok husker kom der et uvejr hen over Fyn og Allested-Vejle med stor skade til følge for M.Antennelaug
Et lyn slog ned på Fangelvej over for gadekæret, ikke nok med adskillige huse blev berørt af ødelagte fjernsyn mm.
Samtlige standere på Fangelvej, det meste af Broholmvej blev smadret, og selv om man har taget strømmen fra TV –
PC osv. Kom lynet igennem antenne /internet kablet i mange hjem med stor skade til følge.
Vi har en service aftale og forsikring igennem Stofa, og vi må sige at Stofa gjorde et store stykke arbejde, der var signal
igen senere på aftenen, for dem der kunne se TV, men de næste par uger blev der arbejdet, på at udbedre de skader
der opstod efter lynet. Så der vidste Stofa deres værd som samarbejdspartner.
Fremtiden:
Vi har samarbejde med Stofa, et godt samarbejde mener vi, og ved de møder vi har haft med Stofa er det ikke slut med
nye tiltag. Konkurrencen på TV og bredbånds markedet er hård, vi mærker det selv her i byen, hvor der er rullet fiber
ud, også i vores område, det er godt med konkurrence mellem de forskellige leverandører.
Vi er ved at se på hjemmesiden, den trænger til at blive frisket op.
Vi taler også om hvordan vi skal kommunikere med medlemmerne.
Skal vi på Facebook. Eller lave nyhedsbreve?
Vi har lige nu prøvet at annoncerer i Kontakten.

Der er mange ting vi skal tage højde for, som nogle måske har hørt er der noget der hedder persondataloven.
Vi må ikke som forening ikke tage kontakt via f. eks mail eller sms, uden at den enkelte medlem har sagt JA.
Det er ting som bestyrelsen skal have fokus på.
I 2017 blev bredbånd only samt vælg selv konceptet rullet ud, vi kan se der er behov for kun at modtage internet, og
det var Stofa og Møllebakken som nogle af de første der kunne lancere det. Man kan nu også vælge tv- kanaler til og
fra, så det kun er det, man vil se, som man køber. Det har givet en del debat i medierne for det bliver det ikke billigere
af.
Vi er i gang med at se på mulighederne, for yderligere opgradering af anlægget.
Der bliver brugt mere og mere båndbredde til internet, medlemmerne kan se hvordan andre kan levere f.eks.
internet, og for ikke at miste medlemmer skal vi kunne matche konkurrenterne.
Det som der skal laves er ombytning af forstærkere, og byen skal deles i mindre øer som det kaldes.
Der var nogle spørgsmål til TV-pakker, med tilkøb af programmer og internet/bredbånd only.
Punk 3. Regnskab ved kassereren.
Inger Merete gav ordet videre til kassereren (Tommy) til fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt.
Der var brugt penge til nyt udstyr på grund af det LYN nedslag, det dækker forsikringen ikke, da det stod i et privat hus
(kassererens) havde det stået oppe i antennehuset var der ikke nogen problemer (forsikringen er opsagt).
Regnskab blev sat til afstemning og godkendt.
Punkt. 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog ingen prisstigning.
Som blev vedtaget.
Punkt. 5 Behandling af indkommende forslag. Der var ingen.
Punkt. 6 Valg af bestyrelse på valg er =
Henning Pedersen (modtager genvalg) Blev genvalgt
Jens Ulrik Hansen (Buller) (modtager ikke genvalg)
Ny mand i bestyrelsen blev Søren Bo Rasmusen Fangelvej 16.
Punkt. 8 Valg af suppleanter. Kurt Pedersen Og Leif Nørregård blev valgt.
Punkt. 9 Valg af revisor. Der er ingen på valg (Jørgen Olsen)
Punkt.9 Eventuelt. Der var lidt snak omkring TV-pakker =tilkøb/hvordan det gøres, pris mm og om der skal graves i
byen for at opdele nettet i øer, og om vi skal forlænge kontrakten med STOFA efter 2020 = evt. en 5 års.

Ordstyreren Inger Merete sluttede af og takkede for god ro og orden, og gav ordet til Tommy, som takkede for et godt
møde.

