REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 17. marts 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening
på DOMUS i Vejle.
DAGSORDEN, der var offentliggjort i Ugeavisen udgivet den 4/3 2015
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne funktionsår (1/1 – 31/12 2014).
3. Aflæggelse af regnskab for 2014
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2015)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Der var til generalforsamlingen mødt 41 stemmeberettigede op ud af foreningens knapt 1.800 medlemmer.
Ad 1.
Til dirigent valgtes Lars Mortensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2.
Bestyrelsesformand Lars Kristensen aflagde beretning for funktionsåret 2014. Beretningen kan findes
på foreningens hjemmeside under punktet ’Dokumenter’.
Der var lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.
Et medlem spurgte om den ’gratis tv-måned’ for november – det var kun mellem- og grundpakke brugere der fik gratis stor pakke – YouSee har dog ikke opkrævet Trædballe – Uhrhøj Antenneforening
for den ene af årets to måneder.
Et medlem gav udtryk for at TV 2 Charlie stadig ønskes i grundpakken – Ole Agergaard fra YouSee
oplyste, at det ønske er udtrykt mange steder fra.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad 3.
Lars Kristensen gennemgik årsregnskabet for 2014, som viser et overskud på kr. 707.788. Foreningen
har nu en egenkapital på kr. 3.004.691.
Der blev fra salen stillet spørgsmål til den meget synlige sammentællingsfejl i regnskabet på side 6,
note 1 – der må mangle mindst 1 linie – hvad er årsagen? Lars Kristensen lovede at finde en forklaring
herpå.
Regnskabet blev herefter godkendt med et overvældende flertal.
Ad 4.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 5.
Budget for 2015 blev gennemgået af Lars Kristensen – ingen spørgsmål til budgettet, hvorfor det blev
godkendt med akklamation.
Ad 6.
Bestyrelsesmedlemmerne Lars Kristensen og Søren K. Larsen var på valg og var villige til genvalg.
Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor begge blev genvalgt med akklamation.
Som suppleant stillede Lars Blæhr op. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han blev valgt.
Ad 7.
Revisor Claus Schmidt var på valg, og var villig til genvalg. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor
han blev genvalgt med akklamation.
Revisorsuppleant Leif Udesen var på valg, men var ikke til stede. Per Gad Rasmusse stillede op. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han blev valgt med akklamation.
Ad 8.
Ole Agergaard Olsen, YouSee fortalte at ca. 75 % af vores tv-kiggeri er på programmer i den lille pakke. Vi dækker yderligere 10 % med mellempakken. De sidste 15 % bruger vi så på kanaler i den store
pakke.
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Ole fortalte om mulighederne for ’Bland selv’. Der er helt sikkert penge at spare for de fleste ved at
vælge en mellempakke med bland selv i forhold til at vælge den store pakke. Ideen med ’Bland selv’
er jo at man kan vælge et antal kanaler blandt alle de kanaler, som YouSee kan levere – uanset kanalens pris. F.eks. kan man til vælge alle sportskanaler til mellempakken ved at udskifte indtil 10 kanaler
i mellempakken.
Ole svarede på spørgsmål om 3G henholdsvis 4G dækning på i vort dækningsområde – specielt på
Uhrhøj er der tilsyneladende visse problemer med at opnå en tilstrækkelig høj hastighed på trådløst
internet. Det vil der blive tjekket op på.
YouSee mobiltelefoni har fået meget bedre dækning i løbet af det sidste år. Hvis der er steder, hvor
der er problemer, vil der blive taget hånd om disse forhold, idet TDC’s nye service-partner har lovet de
bedste signalforhold i Danmark.
Michael fra Dansk Kabel TV (der dagligt kører rundt i vort område) viste og fortalte om kabler – specielt inden for i boligerne. Der er stadig en del, der ikke har fået skiftet stik, kabler og dåser indenfor. Det
bør gøres hurtigst muligt, idet det specielt er signalet på DR1 og TV2, der bliver ramt af indstråling fra
diverse sendeudstyr, herunder Højen-masten.
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Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent:

Lars Mortensen
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