Antenneforeningen TOLVEREN
Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2019
Jørn Larsen bød velkommen.
Der deltog 16 personer, foruden bestyrelsen. Endvidere deltog Susanne Søgaard fra STOFA.

1. Valg af dirigent
Jørn Larsen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen
indsigelser. Herefter spurgte dirigenten, om der var indsigelser mod dagsordenen. Der var heller ingen indsigelser
her. Dagsordenen blev læst op.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Jørn Larsen aflagde beretning:
Jeg skal hermed aflægge beretning for året der er gået, der har ikke været så mange møder som forrige år i forbindelse med kontrakt fornyelsen.
Det er lykket os at få kontrakt på de af Pierres ejendomme med 18 boliger på Agtrupvej, vi har i den forbindelse
måtte fremføre et kabel fra Humlevænget til Agtrupvej 203 så vi kan forsyne dem med signal og bredbånd med
mere.
Vi har fået udskiftet og repareret 3 stander, der udover er der udskiftet ca. 20 meter kablet Valmuevej.
Der er udskiftet ca. 45 meter kabel mellem 2 stander på Tvedvej / Brunebjerg.
På Klintevej har vi repareret og flyttet et skab på grund af spillevand / regnvands bassin.
Vi har fået en henvendelse fra grundforeningen på Klinte-vej, om de måtte tilslutte strømforsyning til en hjertestater
i vores skab, det har vi sagt ja til, da det jo er vores medlemmer der kunne få brug for det.
Bestyrelsen har haft en del opringninger vedr. kanal omlægning og Doscis 3,1 med mere, vi har ifølge den nye
kontrakten fuld service og administrations aftale.
Kolding Net butik nede på Lilletorv 2. A er endelig kommet i brug og den er blevet godt besøgt og personalet får
megen ros, så det er dejlig at hører. Vi har Svend Åge i butiksudvalget.
I forbindelsen med udsendelse til generalforsamlingen tilbød vi Stofa, at de måtte få information med ud, men det
viste sig, at der stod Kolding Net med undertekst, AFIK. Da vi aftalte hvordan logoet skulle se ud, var vi enige om, at
antenneforeningens navn skulle stå under Kolding Net, jeg har ikke hørt, at det er lavet om og vi vil ikke reklamere
for en anden forening, så vi valgte, at tage den udgift selv og trykke dem med vores logo, det er min opfattelse, at
medlemmerne har taget godt imod det, så de kan se hvilke programmer der ligger i pakkerne.
Antenneforeningerne i Kolding Net har besluttet, at vi har samme priser i 2019.
Kolding Net skal have nye vedtægter så der er nedsat et lovudvalg som skal udarbejde et udkast til næste
delegeretmøde, undertegnede sidder i udvalget for Tolveren. Det er næsten umulig at finde en dato, der er kun
afholdt 1 møde hvor jeg var sygemeldt, næste møde er i morgen aften.
Susanne fra Stofa vil under eventuelt sige noget om nye tiltag b.l.a. tv 2 play – giganettet - radiokanaler.
Hermed overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.
Tak for ordet.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen.
Budgettet for 2019 blev gennemgået og blev godkendt.
Der var debat om rabat til medlemmerne. Susanne oplyste:
Hvis Kolding Net og medlemmerne er enige, kan der kan gives en ekstraordinær rabat i 4. kvartal 2019,
Kontingentet kan ikke sættes ned pga. aftale i Kolding Net.
Det blev enstemmigt godkendt, at der kan gives rabat i 4. kvartal.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsbidrag
Forslaget blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelse.
På valg er: Svend Aage Krogh og Kurt Rasmussen
Begge blev genvalgt for 2 år.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Valgt blev: Jens Ejner Nielsen blev genvalgt ( 1.suppleant ) og Ole Kokborg (2. suppleant )

8. Valg af 2 revisorer.
Lene Dam og Flemming Toldshøj blev begge genvalgt.

9. Eventuelt.
Der har været en lille fremgang i medlemstallet.
Vort net er yderst fremtidssikret.
Det er en meget god ide at tilmelde sig STOTAs drifts info.
Grunden til at slukke for FM-kanalerne er at få mere bredbåndskapacitet.
Butikken på Lille Torv er kun for personligt fremmøde, ikke mail eller tlf.
TV2 play er med i den store pakke.

Medlemmerne udtrykte tilfredshed med at Susanne deltog i generalforsamlingen og svarede på spørgsmål.

Til slut afsluttede Jørn Larsen generalforsamlingen med at takke deltagerne for god ro og orden, samt Susanne
Søgaard for deltagelsen.

Dirigent: Jørn Larsen

Referent: Holger Agerskov

