
Generalforsamlingen 2015. 
 
Onsdag den 28/1 15 afholdt Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsam-
lingshus. Fremmødt var den samlede bestyrelse, foreningens eksterne revisor/bogholder samt  5 med-
lemmer af foreningen.  
 
Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen,  hvoref-
ter man gik over til første punkt på aftenens program.   
 

Punkt 1.: Valg af dirigent. 

 
Valget som dirigent tilfaldt i år Flemming Gjøg, Birkekær. Denne takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne.  
Da der ikke var indkommet forslag til aftenens generalforsamling, gav dirigenten herefter ordet til for-
manden, for årets beretning.  
 

Punkt 2.: Formandens beretning. 

 
Formanden indledte sin beretning med at meddele, at året er forløbet stille og roligt. Der har været nog-
le enkelte nedbrud pga. overgravninger samt en større reparation på Byvej - i forbindelse med tæring i 
kablet. Alt er heldigvis blev ordnet så hurtigt det har været muligt, og uden de helt store gener for de 
berørte husstande.  
Vores hjemmeside er blevet en succes og bruges flittigt. Det samme gør sig gældende for vores e-mail 
service. Vi bestræber os her på at holde så lav en responstid som det er fysisk muligt. 
På foreningens hjemmeside forsøger vi at holde medlemmerne orienteret om de sidste nye tiltag i for-
eningen. Vi har i den forbindelse nu også lagt informationer ind om  proceduren ved evt. udmeldelse og 
omkostningerne herved. 
I det forgangne år er ”Bland Selv” også kommet på plads og vi har flere og flere som viser interesse for 
konceptet. 
På medlemssiden har der været enkelte medlemmer som har meldt sig ud men heldigvis har der også 
været en medlemstilgang som udligner medlemstallet. Vi er stort set det samme antal medlemmer i for-
eningen som tidligere.  
På bestyrelsessiden har vi i år deltaget i  DKT’s netværksmøde, YouSee’s konferencer samt den årlige 
FDA messe. Vi får her, som sædvanlig, løftet sløret lidt for hvad fremtiden bringer.    
En af de største udfordringer bestyrelsen har sloges med i 2014, har været problematikken omkring 
hvidvask, hvor vi har haft nogle temmelige store problemer med Nets. 
I første omgang omkring hvilke dokumenter vi skulle indsende. 3 gange fik vi det retursvar, at der 
manglede noget, dog uden information om hvad det var der manglede. Da vi så henvendte os  kunne 
de ikke rigtigt fortælle os hvad det var der manglede! 
Til sidst fik vi dog fat i en, som pr. telefon, sammen med os, gennemgik alt det indsendte materiale sy-
stematisk . Problemet blev herefter løst. 
Det viste sig, at Nets havde lavet en intern fejl så vi ikke kunne logge os ind i systemet og lave ændrin-
ger mm. Vi havde rettet flere henvendelse til Nets for en forklaring og da de endelig fandt fejlen skulle 
den tilgå en anden afdeling for at blive rettet. 
I sidste uge fik vi så klarmelding fra Nets. Fejlen skulle nu være rettet. Vi har testet det og alt kører nu 
på skinner - håber vi. 
Alt dette var årsagen til de problemer vi desværre løb ind i forbindelse med regningsopkrævningerne. 
Vi er nu i gang med at rette op på alle de ændringer som der har været siden sidste reelle opkrævning. 
Skulle der være en enkelt smutter imellem bedes I venligst kontakte formanden eller kasseren. 
Fremtidig info, omdeles ikke længere. På sidste generalforsamling blev det vedtaget at information ikke 
længere bliver omdelt da vi nu har en velfungerende hjemmeside. Al information er her tilgængelig. 
Hvis man ikke har mulighed for at få info via hjemmesiden, er man altid meget velkommen til at kontak-
te bestyrelsen som så vil udskrive det ønskede og aflevere det hos vedkommende.. 
 
Hermed var formandens beretning slut. 
 
Beretningen blev godkendt 
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Punkt 3.: Kasserens beretning. 

Kasseren samt foreningens revisor, fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev fremlagt på ge-
neralforsamlingen. 
Revisoren gennemgik de enkelte posteringer og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få ud-
dybet enkelte punkter af denne. 
 
Efter enkelte spørgsmål blev  kasserens beretning godkendt. 

 
Punkt 4.: Indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
Der var til dette års generalforsamling ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 
 

Punkt 5.: Fastsættelse af kontingent. 
 
Kasseren kunne denne gang meddele, at kontingentet vil være uændret i det kommende år. 
 

Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
På dette års generalforsamling var Henrik Hansen, Jesper Eckeroth samt Torben Petersen på valg.  
 
Da bestyrelsesmedlemmerne intet havde imod at forsætte i bestyrelsen, og der ikke var andre der øn-
skede at opstille, modtog begge genvalg. 
 

Punkt 7.: Valg af Suppleanter. 
 
Som suppleanter var der genvalg. Første og anden suppleant er stadig  Kim Donnerborg, Ternevej og 
Preben Simonsen, Ternevej. 
 

Punkt 8.: Valg af  revisor. 
 
Der var i år genvalg på denne plads idet Solvej Hansen modtog genvalg. Herudover er Karen Sejerø 
revisor.  
 

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter. 

 
Igen var der ingen ændringer på disse pladser. Erling Jensen er sammen med Flemming Gjøg stadig 
revisorsuppleanter. 

 
Punkt 10.: Eventuelt. 
 
Under punktet ”eventuelt” opfordrede kasseren de medlemmer der endnu ikke er tilmeldt PBS om at 
gøre det snarest. Det letter kasserens arbejde betydeligt og man undgår det gebyr som før eller senere 
vil blive pålagt  det almindelige indbetalingskort. 
Der var et spørgsmål fra et af vores medlemmer omkring analoge kanaler. Det er sådanne, at de ana-
loge kanaler langsomt udgår pga. pladsmangel i nettet. Har man et analog TV vil det dog stadig være 
muligt at se foreningens programmer. Det kræver en DVB-C boks og et scartkabel. Man vil så igen 
kunne se programmerne. 
 
Dette var aftenens sidste programpunkt  og formanden sluttede herefter generalforsamlingen med at  
takkede de tilstedeværende for god ro og orden. 

 
Mvh. 

      
Bestyrelsen. 
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