
                                      Generalforsamlingen 2019.                        15-2-19 

 
Onsdag den 30/1 19 afholdte Gislinge Antenneforening ordinær generalforsamling i Gislinge Forsam-
lingshus. Til stede var den samlede bestyrelse, foreningens eksterne revisor/bogholder samt  6 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. 

 
Når vi nu kikker tilbage på det forgangne år, må vi konstatere at, det har været et år der har budt på lidt 
mere travlhed og udfordringer end normalt. 
Vi har haft en påkørsel af en af foreningens fordelingsstandere, hvor synderen forsvandt men efter lidt 
detektivarbejde, og et lille tip, kunne vi heldigvis overdrage navn og tlf. nr. til DKT. De overtog sagen og 
fik først klaret skaden og kørte herefter en erstatningssag på vedkommende. 
Efter en forespørgsel først på året, sendte foreningen et tilbud til Morelhaven i forbindelse med en evt. 
tilslutning for beboerne. Desværre var der ikke den fornødne opbakning og projektet er indtil videre lagt 
i mølposen. 
Ligeledes har foreningen, i forbindelse med byggemodningen af ”Kuttervej” ved Brugsen, fået udlagt 
antennekabler til alle husstande. Vi er hermed klar til at levere tv mm. hvis interessen skulle være tilste-
de. 
Vores netværk er nu endelig blevet opgraderet. Det tog lidt tid idet DKT ikke kunne skaffe ”stumperne ” 
i det tempo, de havde regnet med, men alt er nu parat. Vi er nu i stand til at levere giganet til evt. inte-
resserede. 
Vi har hen over året haft en del dialog og møder med foreningens kontaktperson hos YouSee, Karsten 
Dueholm og DKT. Det har hovedsageligt drejet sig om support men også om de nye muligheder You-
See tilbyder. 
Et af de produkter som foreningen ikke var blevet oplyst om var ”Bredbånd Only”. En løsning som  in-
debærer en opkobling til foreningens net uden tv delen som ellers tidligere har været et krav. 
Vi har selvfølgelig taget dette til os og tilbyder nu også ”Bredbånd Only”. Det kræver dog stadigt, at 
man er medlem af foreningen men samtidig afregner direkte med YouSee.  
I det hele taget har året bragt flere nye produkter og pakkeløsninger på markedet. Dette har afstedkom-
met, at bestyrelsen systematisk har gennemgået og analyseret vores priser på de produkter foreningen 
leverer. 
Vi har i den forbindelse forsøgt at gøre priserne mere gennemskuelige hvilket forhåbentlig vil fremgå af 
punktet kontingent.  
Bestyrelsen har også forsøgt at få YouSee til at levere en gratis TV boks til foreningens medlemmer. 
Nye private kunder uden for foreningen der køber ”Bland Selv” hos YouSee, får en boks gratis med i 
købet men som sagt, det er kun til private kunder. Vi må desværre stadig leje en boks for 30,- pr. mdr. 
Det er vi ikke helt tilfreds med så vi presser stadig på for at finde en løsning eller et alternativ. 
Vi talte sidste år om et åbent arrangement med YouSee, men det har desværre ikke været muligt at få 
det arrangeret. 
Vi har i den forbindelse kontakt til YouSee, og de er stadig meget interesseret. Vi håber, det kan kom-
me i stand i løbet af året. 
En del af bestyrelsen deltog i den årlige FDA messe. Det er et ganske udmærket arrangement, men 
eftersom størsteparten af de danske antenneforeninger er hægtet op på en eller anden udbyder, er 
indholdet ved at være lidt tyndt. Vi ser om lysten er tilstede til næste år. 
Hvis vi ser på foreningen som helhed, har der ikke været de helt store problemer hos de enkelte med-
lemmer. De problemer som er opstået, har bestyrelsen for det meste selv kunne klare og vores ser-
vicefirma resten. YouSee er p.t. i gang med den årlige kanalomlægning, og alle burde have fået direkte 
besked fra YouSee. Hvis ikke, ligger der en udmærket beskrivelse på YouSee. 
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2018, og i den forbindelse en særlig tak 
 1 

 Gislinge Antenneforening. 
 c/o John Berthelsen 
 Ternevej 15, 4532 Gislinge. 
 Tlf.: 59 463598 

  
  http://www.gian.dk 



til vores kasserer Henrik Hansen, for et rigtigt godt samarbejde igennem årene. Vi håber, at vi kan få 

lov til at trække lidt på hans viden i forbindelse med overdragelsen  til den kommende kasserer. 

Beretningen blev godkendt. 

Punkt 3.: Kasserens beretning. 

Kasseren og foreningens revisor/bogholder, fremlagde årets tal ud fra de regnskaber, der blev fremlagt 
på generalforsamlingen. 
De enkelte posteringer blev gennemgået og de tilstedeværende havde herefter lejlighed til at få uddy-
bet 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 og formanden har gennemgået foreningens kontingentsatser,  og er fremkommet med et for-
slag, hvor der betales et fast kontingent til foreningen og faste pakke priser til YouSee. Når man sam-
menligner foreningens pakkepriser med naboforeningerne, fremgår det at vore priser stort set ligger på 
linie. Ud fra de omkostninger som foreningen rent faktisk har, er  kontingentet til foreningen sat til 1000,
- kr. årligt. Hertil kommer de TV pakker eller bland selv produkter man ønsker. Man har også mulighed 
for ”Bredbånd Only” hvor kontingentet afregnes med foreningen og hastighed mm. med YouSee direk-
te. De enkelte pakkepriser kan ses på foreningens hjemmeside. 
 
Forslaget blev godkendt. 

 
Punkt 6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
På dette års generalforsamling var Jesper Eckeroth, Torben Petersen samt Henrik Hansen på valg. 
Sidstnævnt havde frasagt sig genvalg og som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Kenneth Willumsen.  
Da de resterende bestyrelsesmedlemmer intet havde imod at forsætte i bestyrelsen, og der ikke var 
andre der ønskede at opstille, modtog begge genvalg. 
 

Punkt 7.: Valg af Suppleanter. 
 
Som suppleanter var der nyvalg på en plads. Førstesuppleant blev Niels Ravn, mens anden suppleant 
stadig er Preben Simonsen. 
 

Punkt 8.: Valg af  revisor. 
 
Der var i år nyvalg på den ene af disse pladser idet, Inge Jensen  forsætter, mens Anders Johansen er 
ny revisor. 
 

Punkt 9.: Valg af revisorsuppleanter. 

 
Der var ingen ændringer på disse pladser. Rune Christensen er sammen med Flemming Gjøg stadig 
revisorsuppleanter. 

 
Punkt 10.: Eventuelt. 
 
Under punktet eventuelt uddybede kassereren årsagen til sin afgang lidt nærmere, idet en af de væ-
sentligste årsag var øget arbejdspres på jobbet mm. 
Herudover var der lidt snak omkring den ændrede måde at se tv på i dagens Danmark. De unge flytter 
i stigende grad fra flow tv til streaming, og er på den måde ikke afhængig af tv pakker i gammeldags 
forstand. Dette giver nogle udfordringer fremover, men lige netop her føler vi os godt rustet efter opgra-
deringen af vores net. 
Dette var aftenens sidste programpunkt  og formanden sluttede herefter generalforsamlingen med at  
takke de tilstedeværende for god ro og orden og en fin generalforsamling. 

 
Mvh. 
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