År 2010, den 9. februar kl. 19.00 afholdtes foreningens årlige generalforsamling på ”Domus”, Ved
Sønderåen 1, 7100 Vejle. Mødt var den samlede bestyrelse, revisor, regnskabsføreren, stats.aut.
revisor Søren Kahr, en række teknikere og samarbejdspartnere samt 69 medlemmer og for en dels
vedkommende med ægtefælle.
Generalforsamlingen passerer som følger:
1.

Til dirigent valgtes advokat Hans Færgemann, der konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2.

Formanden Niels Pontoppidan aflagde beretning, hvor han bl.a. oplyste, at 308 medlemmer
modtager den lille, 166 den mellemste og 1812 den store pakke, ligesom han berørte
indkøringsvanskelighederne med digitaliseringen, der gennemførtes 1. november.
Renoveringen er i fuld gang i det gamle Uhrhøj med udskiftning af alle abonnementsstandere
og udskiftning af gamle kabler med lysledere, hvor man samtidig har opdelt området i mindre
”øer”, hvilket optimerer TV-signalet, bl.a. med betydeligt færre fejlmeldinger til følge.
Priserne på de digitale faciliteter er absolut konkurrencedygtige, og den nye servicepartner,
Fascoms service har været upåklagelig.
Desværre er mellemværendet med den tidligere servicepartner ikke gjort op, da der både
vedrørende Planetbyen og den gamle servicekontrakt er uafviklede mellemværender.
Imidlertid har resultatet af en afholdt skønsforretning understøttet foreningen opfattelse, og
udfaldet af en ny skønsforretning afventer foreningen med sindsro.
Tilfredshedsundersøgelserne vil blive fortsat i det nye år. De digitale programmer fylder
mindre, hvorfor der på sigt vil blive plads til flere programmer. Der er ingen grund til
udskiftning af TV-apparater, da alle modtagne digitale signaler vil blive udsendt analogt.
Formanden rundede af med praktiske vink.
En række medlemmer forespurgte til infokanalen, som bestyrelsen erkendte, der var store
problemer med, men man vil i løbet af foråret søge at få den ”på benene”.
Et medlem ønskede at vide, om de udgifter til syn og skøn, advokat og lign., der var afholdt i
de verserende retssager, ikke kunne forventes refunderet. Formanden kunne berolige med, at
der var sikret modregningsret i et tilbageholdt beløb.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3.

Næstformanden Lars Kristensen gennemgik årsregnskab og budget, der efter få opklarende
spørgsmål godkendtes enstemmigt og der meddeltes bestyrelsen decharge for årsregnskabet.

4.

Bestyrelsen foreslår, at prisen i næstfølgende år for Pakke 1 er kr. 833,00, Pakke 2 kr.
1.787,00 og Pakke 3 kr. 3.600,00.
Priserne godkendtes enstemmigt.

5.

Der blev stilles spørgsmål om ret til udmeldelse. For at dispensere fra kommunens deklaration
kræver denne foreningens opløsning. Allerede af denne grund kunne spørgsmålet ikke
behandles på generalforsamlingen.
Et spørgsmål om at gøre alle de nye DR-kanaler gratis tilgængelige i den lille pakke – såvel
digitalt som analogt – vil blive imødekommet af bestyrelsen.

6.

På valg var Niels Pontoppidan, Jan Dyrmose Hansen og Klaus Lykkebo. De genvalgtes med
akklamation.

7.

Ole Agerskov Hansen genvalgtes som suppleant.

8.

Johannes Daugaard genvalgtes som revisor.

9.

Som ny revisorsuppleant valgtes Bjarne Karlsen.

10.

Formanden takkede sin bestyrelseskolleger og generalforsamlingen for en god debat.

Generalforsamlingen hævet kl. 20.35.
Som dirigent:

Hans Færgemann

