Generalforsamling
i Højen Antennelaug
Onsdag d. 08/02-2017 i Højen forsamlingshus
Valg af dirigent.
Torben Matzen blev valgt som dirigent.
Torben erklærede generalforsamlingen for rettidig varslet og forsamlingen som beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Formanden læste årets beretning op. Beretningen er at hente i sin fulde form på foreningens
hjemmeside.

Resumé:
Det er gået godt for foreningen i år. Vi har haft stor stigning i medlemmer til internet-produktet,
hvor vi som forventet har tabt enkelte medlemmer på tv-siden.
Vi har selv stået for at fakturere i år og vi er blevet bedre til at kræve penge ind. Som et nyt tiltag
tilbyder vi fremover at modtage betalingsanmodning på MobilePay,
Telefontiderne er ændret, dette af hensyn til hhv. Gert og Palle's respektive nye jobs.
Vi har fået ny partner til at servicere vores netværk og vores kunder. Virksomheden hedder KKPartner og vi mener at de kan yde en bedre service.
Vi har udskiftet en del udstyr på tv-siden og det har resulteret i højere ”oppe-tid” (Længere
perioder uden afbrydelse i signalet)
Vi har investeret i at renovere det kablede net, ligesom vi har købt nyt udstyr til at sende infokanalen og EPG-data (Elektronisk Program Guide på fjernsynet).
Vi har forhandlet lidt med YouSee med et ok bud på TV, vi har dog lagt dem på is da vi endnu
ikke stoler på deres service.
Vi har forhandlet med vores leverandører og det koster bl.a. at tv3 og kanal5 skal ligge i
grundpakken hvilket betyder at grundpakken stiger med kr. 200,- samt at vi skal investerer mange
penge i anlæg.
Ny TV-Box er på vej med Pause og 48 timers spol-tilbage, vi tester i øjeblikket.
Ang. Internet har vi nu tre-doblet vores båndbredde og vi er i gang med at udskifte udstyr i masten
så vi kan tilbyde 100/100Mbit til alle vores kunder
Vi har købt lidt servere mv. til intenet-siden.
Foreningens udsigter for overlevelse ser meget mere optimistisk ud, da vi fremover kommer til at
levere mere internet end vi gør .
Bestyrelsens beretning blev godkendt vha akklamation.

Aflæggelse af årsregnskab
Torben M. gennemgik årsregnskabet. Regnskabet er tilgængelig på Højen Antennelaug
hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens forslag
Bestyrelsens forslag til kanalsammensætning
Vi bliver desværre nødt til at sløjfe en del programmer, da vi ellers ikke får mulighed for at
beholde de kanaler som vi allerede har og som stiger i kvalitet, ligeledes skal der også skabes plads
i nettet til nye programmer.
Gert gennemgik bestyrelsens forslag til kanalsammensætning og der blev stillet spørgmål fra salen
vedr. hvad der teknisk kan lade sig gøre samt spørgsmål til hvorfor specifikke programmer
(overvejende tyske kanaler) er blevet fjernet fra pakken.
Bestyrrelsens forslag blev enstemmig vedtaget.

Hensættelse af årets overskud
Bestyrelsen ønsker at hensætte overskud til udvidelse af internet dækningsområde med henblik på
at udvide antal medlemmer i vores forening. Bestyrelsen har fundet en maste som vi kan leje os
ind i, det kræver at vi investerer penge i udstyr. Udregningerne siger at vi ved 15 nye kunder kan
betale investeringen tilbage på 3 år, og med blot 10 ekstra kunder er investeringen tjent hjem på 1
år.
Gert fremviste kort over vores nye dækningsområdeForslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Kontingentfastsættelse for indeværende år
Budgettet blev gennemgået og vedtaget af forsamlingen.

Valg til bestyrelsen.
Palle er på valg og blev genvalgt af forsamlingen

Fejringer
Revisorer
Peter og Ejnar har i år været revisorer for foreningen i 20 år. De fik begge udlevet en lille gave fra
bestyrrelsen.

Formanden.
Formanden har i år ligeledes 20 års jubilæum. Formanden modtog også en lille gave af bestyrelsen.

Kasseren.
Også kasseren har i år 20 års jubilæum og også han modtog en lille gave fra bestyrelsen.

Eventuelt.
Gert ennemgik en løsning som vi som antenneforening kigger på med henblik på at kunne tilbyde
”Start forfra”, ”Pause” og optagefunktioner samt ”Frit programvalg”. Løsningen er en løsning hvor
vi kan tilbyde tv til de kunder vi kan nå med vores internet løsninger, men som vi ikke kan nå med
de nedgravede kabler vi kører antennesignal på i dag.
Gert slog et slag for vores internet og viste vores nuværende priser på vores løsninger.
Herefter viste Gert det trådløse produkter som vi tilbyder fra antenneforeningen og fortalte om
hvorledes vi kan konfigurere det trådløse internet ude ved kunden. Gert fortalte om hvordan vi
automatisk overvåger at enheden fungerer som den skal og proaktivt tager kontakt til brugerne hvis
vi ser nogle problemer opstå.
Gert viste også vores udendørs WiFi adgangspunkt som også er under overvågning og
fjernkonfiguration.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30
Aftenens forsamling bestod af 19 stemmeberettigede medlemmer

Torben Matzen
Dirigent

