Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm
Mandag d 6/5-2019, Vejle Bibliotek
Stemmeberettigede: 31 stk., inklusiv bestyrelsen.
Start: 19.15, Slut: 20.10.
Referat:
1. Valg af dirigent. Christian Schultz blev valg, og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Beretning: formanden fremlagde beretningen. Denne blev godkendt, med
enkelte opklarende spørgsmål fra salen, om blandt andet prisen kontra
pakkestruktur, hvis vi får nye / andre leverandører.
3. Regnskab: Kasseren fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt med enkelte
opklarende spørgsmål fra salen.
4. Valg af sekretær: Per Mortensen modtager genvalg – blev valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant: Christian Schultz modtager genvalg – blev valgt.
5. Valg af 3 programudvalgsmedlemmer: Johannes N. Madsen og Kurt
Kristensen modtager genvalg – blev valgt. Ruth Pedersen, Primulavej 13, blev
nyvalgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Svend E. Kristensen og Kaj Rodding
modtager genvalg – begge blev valgt.
Revisorsuppleant: Kurt Kristensen modtager genvalg – blev valgt.
7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – dette
blev godkendt.
8. Eventuelle forslag: Ingen indkomne forslag
9. Vejledende afstemning vedrørende programudbud: Afstemningssedlerne blev
omdelt og indsamlet
10. Eventuelt: Intet til eventuelt. Formanden takker for en god generalforsamling.
Referent: Per Mortensen
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Formandens beretning 2018 - 2019
Så gik der endnu et år.
Et år uden de store forandringer i foreningen.
Dog er der kommet et par nyheder, som jeg synes fortjener en fremhævning.
-Den lovede gratis forøgelse af hastigheden fra 3/1 Mbit til 5/1 Mbit, blev indført
fra 1/7-2018.
-Det er blevet mulig at tilkøbe “C-more filmpakken”, som består af 4 filmkanaler.
-Det er ligeledes blevet muligt at tilkøbe “Viasat Filmpakken, som består af ikke
mindre end 5 kanaler i HD kvalitet.
Pakkerne koster 99,- kr om måneden, hvis man har et smart-tv kort allerede.
Alle spørgsmål, samt bestilling skal gøres via Stofa og via “Mine sider” hos Stofa.
Nærmeste fremtid for os i bestyrelsen, byder på snakke omkring hvilken retning
antennelauget skal gå i, fremover.
Vores kontrakter er ved at løbe ud og vi skal finde ud af hvilke muligheder vi har.
Denne process er så småt startet, men vil komme til at tage en hel del af vores
bestyrelses tid.
Vi har selvfølgelig løbende holdt øje med markedet og ønsker fra medlemmerne.
Skulle vi på et tidspunkt tage valget at køre “fuld pakke” ved Stofa, Yousee eller
en anden udbyder, vil dette betyde en større ombygning af anlægget, en noget
længere kontraktperiode og måske også en gentænkning af antennelauget
generelt.
Men lad os nu indtil videre nyde de gode billeder på vores TV, de stabile
internetforbindelser og de gode priser antennelauget udbyder TV pakkerne til.
Vi skal huske at intet omkring Tv er gratis, så alle de ekstra muligheder vil også
automatisk betyde en højere pris.
F.eks. koster en lille pakke i andre foreninger, omkring 2.300,- kr og den store
pakke helt oppe omkring 6.500,- kr
Sidste års afstemninger, både her på generalforsamlingen og på vores
hjemmeside, viste da også at der er stor tilfredshed med både programmer,
priser og foreningens fokuspunkter.
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Anlægget ser generelt stadig også ud til at køre godt.
Selvfølgelig vil et anlæg i vores størrelse opleve småfejl fra tid til anden, men ser
man på indmeldingerne til Dansk Kabel TV, hører det i småtingsafdelingen.
Vores største “plageånd” i det sidste år, er stadig overgravninger af vores kabler,
pga. arbejde i fortovene rundt i området.
Så oplever I problemer eller udfald så kontakt endelig Dansk Kabel TV, så fejlen
kan udbedres på forsvarlig vis.
Kontakt oplysninger står på vores hjemmeside pedersholm.dk
Igen opfordre til at så mange af jer som muligt benytter jer af at besøge
hjemmesiden med jævne mellemrum.
Her forsøger vi stadig at komme med så meget information som muligt omkring
hvad vi arbejder med, driftstatus, møder, teknisk information, hjælp, lokal vejret
osv osv.
I har stadig mulighed for at tilmelde jer vores nyhedsmail, hvor vi kan udsende
vigtige nyheder direkte til jeres mailboks.
Det har ca. 90 af jer lige nu benyttet jer af, men der er plads til mange flere.
Ligeledes har vi en driftstatus side, hvor vi informerer om generelle problemer
med anlægget eller signalet.
Er det et generelt problem i anlægget, forsøger vi at informerer så hurtigt og så
meget som muligt af denne vej.
Står der ikke noget på hjemmesiden, skal det fejlmeldes til Dansk Kabel TV, som
derefter vil tage sig af det.
Vi ved godt, at hvis man ikke har internet, så hjælper dette ikke.
Men vi har desværre ikke andre veje vi kan informere jer på.
En opfordring skal også igen lyde til jer medlemmer.
Får I nye naboer, så hils gerne på dem og mind dem om antenneforeningen.
Samlet står vi stærkere og det er ikke ret tit at ejendomsmægleren husker at
informerer om antenneforeningen ved ejerskifte.
Dette kan give forskellige udfald, med folk der tror de er medlem, men ikke er
det.
Eller folk der er medlem, men ikke ved det.
Til sidst en tak til både jer medlemmer, Dansk Kabel TV, Stofa og resten af
bestyrelsen for året der er gået.
Torben U. Petersen
Formand
Antennelauget Pedersholm
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