Generalforsamling
Torsdag d. 4. Februar 2016 – Højen Forsamlingshus
Velkomst
Formanden bød velkommen og på vegne af bestyrrelsen blev Torben M. forslået som ordfører som
blev valgt ved stillesigende accept.
Torben takkede og kontanterede at generalforsamling var rettidig varslet, dette blev også accepteret
stillesigende. Torben kunne kontantere at generalforsamlingen var gyldig varslet og stemmedygtig.

Indledning
Gert forklarede hvorfor der ikke længere er signal på discoverykanalerne, han varslede også at der
minimum går en uge endnu inden disse kanaler atter kan vises.
Gert forklarede at vi har prøvet at forhandle kompensation og at vi endnu.
En af deltagerne foreslog at vi kunne stå sammen med andre berørte antenneforeninger hvilket vi også
gør I form af vores medlemsskab I FDA.

Bestyrelsens beretning
Formanden læste hans beretning højt for forsamlingen – hele beretningen kan hentes på vores
hjemmeside http://hojenal.dk
Der blev stillet spørgsmål om hvor vidt man har mulighed for at ligge TV2Play i grundpakken – det
kan man ikke da alle TV2's kanaler skal være i den pågældende pakke, og vi vil ikke forhøje
grundpakkeprisen med prisen for alle TV2's kanaler.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Priser på fritvalgstv
Gert fremlagde priserne på fritvalgstv hos konkurrenten Boxer, han gennemgik også vores pakker
og sammenligningen på prisniveau med andre aktører på markedet – sammenligningen viste at vi
ligger i den billige ende på de fleste pakker.

Regnskab
Torben gennemgik regnskabet for foreningen i form af resultatopgørelse, balance .
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til kanalsammensætning
Gert forklarede at vi i år har prøvet at bede om hjælp fra vores medlemmer i form af en afstemning
som blev udført på sommerfesten 2015, han fremviste grafen for hvorledes afstemningen slog ud og
kunne konstatere at det meget godt ligner det udvalg vi har i dag med få modifikationer.
Gert forklarede ligeledes at vores leverandør ikke længere kan give os de samme rabatter som vi
tidligere har fået – dette er fordi vi har nedgang i medlemstallet og dermed ikke har den samme
gennemslagskraft.

Bestyrelsens forslag til kanalsammensætning
Gert forklarede om forhandlingerne med vores leverandører samt den kanalsammensætning vi har
valgt at fremlægge til afstemning.
Der blev forslået at vi skulle lade være med at pille mere ved priserne på fuldpakken.
Der blev forklaret at prisen ikke kan holde i
Der blev forslået fra salen at vi kunne udvide med endnu 2 pakker så man bedre kan vælge de kanaler
man vil have
 Det vil koste en hel del da vi skal skifte ud til 4 filtre der skal købes ind til samtlige husstande.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor bestyrelsen har valgt at ligge en naturkanal i grundpakken ?
 Grunden var en billig kanal som kunne dække et ønske fra .

Indkomne forslag
Forslaget er at NatGeo wild alligevel ikke skal i grundpakken.
 Vi har forhandlet en rabat der gør at kanalen skal være i grundpakken er den ikke det kan vi ikke
længere garantere den pris vi har sat op. Bestyrelsens forslag skal så genåbnet Prisen for kanalen
alene er en forskel på kr. 2,
Det indkomne modstrider bestyrelsens forslag og en vedtagelse af dette forkaster bestyrelsens forslag
– omvendt vil en accept af bestyrelsens forslag medføre forkastelse af det indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag blev enstemmig vedtaget og det indkomne forslag er dermed bortfaldet.

Kontingentfastsættelse for indeværende år
Torben gennemgik budgettet for 2016. Budgetet kan indhentes særskilt på internettet.
Budgettet blev godkendt med klapsalve

Valg af 2 revisorer.
Torben bad deltagerne klappe igen for dermed at genvælge revisorerne.
Salen klappede og Torben undestregede at revisorerne hermed var genvalgt således at de kunne nå at
melde fra.
Til vitterlighed om referatets troværdighed

Torben Matzen
Mødets dirregent

