
Generalforsamlingen 2016. 
 
Torsdag den 28/1 16 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsam-
lingshus. Fremmødt var den samlede bestyrelse, foreningens eksterne revisor / bogholder samt 12 
medlemmer 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 Niels Ravn. Denne takkede for valget og konstaterede, at generalfor-
samlingen 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 konstatere, at det igen har været et nogenlunde stille og ro-
ligt år, uden de helt store problemer og nedbrud. Bestyrelsen har i det forløbne år haft besøg af forenin-
gens kontaktperson, Karsten Dueholm fra YouSee. I den forbindelse blev den øjeblikkelige situation i 
foreningen vendt, eventuelle muligheder for ekspansion drøftet, samt nyheder og nye tiltag fra YouSee 
præsenteret.  
Foreningen har et tomt rør liggende ned gennem den første del af Sandbyvej, som bestyrelsen, på et 
eller andet tidspunkt godt kunne tænke sig at anvende. Det ville her være muligt at forsyne de nærlig-
gende husstande med TV signal. Det er dog ikke lige på trapperne idet foreningen har en leasingaftale  
som under alle omstændigheder først skal afvikles.  
Bestyrelsen, med ledsager, blev i sommer af YouSee inviteret på en tur i Tivoli med spisning samt re-
vy. Det blev en hyggelig tur, hvor bestyrelsen kunne mødes under mere afslappede forhold.  
Vi nævnte før at der ikke har været de store nedbrud i foreningen. Dette er dog en sandhed med modi-
fikationer. DKT overvåger konstant vores net og opdagede en fejl i Birkekær, før den blev katastrofal. 
Vi har et kabel liggende mellem 2 forstærkere som udover at føre TV/Internet også er strømførende.  
Kablet var slidt pga. alder og var utæt, med det resultat at en evt. kortslutning ville lægge hele Birkekær 
ned. Naturligvis skiftede vi kablet før det nåede at udvikle sig. Det var lidt halv dyrt men blev klaret til ug 
af DKT uden de store gener for de berørte medlemmer. 
Der har selvfølgelig været de sædvanlige småproblemer med indstilling/opdatering af div. TV i forbin-
delse med kanalomlægninger. Herudover er der stadig en del som ikke anvender dobbelt skærmede 
kabler og stik med heraf følgende forstyrrelser. 
Som alle forhåbentlig er informeret om, lukker YouSee for de analoge TV kanaler den 9 februar. Hvis 
man efter denne dato stadig har et billedrørsfjernsyn eller en ældre fladskærm kan man ikke mere se 
TV. Der er dog en mulighed hvis dette skulle være tilfældet. Man kan købe en DVB-C MPEG 4 boks, 
evt. en billig Harald Nyborg udgave, som så placeres foran fjernsynet. Dog kræver det at tv´et som mi-
nimum er bestykket med en Scart indgang. 
Bestyrelsen har igen deltaget i YouSee's årlige konference. Vi har her fået løftet sløret for nogle af de 
tiltag som YouSee arbejder på for tiden. Som sædvanlig var det spændende og interessant at høre lidt 
om hvad fremtiden byder på. 
Den årlige FDA messe sprang bestyrelsen over. Der var ikke rigtigt noget nyt på programmet så vi 
valgte at afvente næste års messe. 
Bestyrelsen har noteret sig at der har været lidt aktivitet på Facebook vedrørende div. problemer om-
kring antenneforeningen. Det er ret så irriterende, at opdage at der foregår en mindre pæn dialog og at 
der nærmest bliver oppisket en stemning, fordi enkelte medlemmer har problemer med deres TV / in-
stallationer. Hvorfor f….. kontakter man ikke bestyrelsen, hvis man har problemer. Det første skridt må 
vel være at kontakte dem, som faktisk kan gøre noget ved det. Det er jo ret svært for os at vide, at der 
er problemer i anlægget, hvis vi ikke bliver gjort opmærksom på det..  
Formanden sluttede sin beretning med at takke de resterende medlemmer for det arbejde de har lagt i 
foreningen det forløbne år. 
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Der var enkelte spørgsmål og kommentarer i forbindelse med beretningen. Disse blev alle besvaret til-

fredsstillende og formandens beretning blev godkendt. 

Punkt 3.: Kasserens beretning. 

Kasseren gav ordet til foreningens revisor, der fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev frem-
lagt på generalforsamlingen. 
Revisoren gennemgik de enkelte posteringer og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få ud-
dybet enkelte punkter af denne. 
 
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 gennemgik tallene ud fra det fremlagte budget og bemærkede, at der ikke er planer om at 
forhøje kontingentet. Hverken pr.1/10 år eller næste år. 
 

Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
På dette års generalforsamling var Kim Skovgaard samt John Berthelsen 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 på en af pladserne genvalg. Første suppleant er stadig Preben Simonsen, 
Ternevej, mens anden suppleant blev Brian Nielsen, Idrætsvej, som nyvalgt. 
 

Punkt 8.: Valg af  revisor. 
 
Der var i år genvalg på disse pladser idet Solvej Hansen og Karen Sejerø begge modtog genvalg.  
 

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 blev der stillet forslag om, at man benyttede Gislinge Laugets opslagstavle i 
Brugsen næste gang der er indkaldelse til generalforsamling. Alle skulle så være informeret, idet de 
fleste har deres gang her. Ideen blev straks accepteret og vil blive effektueret næste år.  
Der blev stillet spørgsmål om det var muligt at tildele alle foreningens medlemmer fuldpakken. Vi kunne 
så måske få den til en lavere pris. Vi undersøger gerne, men tror dog ikke rigtigt på sagen. 
Der var herefter lidt smalltalk omkring foreningen. 
 
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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