Referat af ordinær generalforsamling 2017
Dato: 23/03 2017
Deltagere:

Kl.: 19:00-21:00

Sted: Borup Kulturhus

15 medlemmer, heraf 0 fuldmagter.

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Henning Simoni, der efterfølgende blev valgt ved akklamation. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen denne gang ikke var korrekt indkaldt, da annoncen i
Midtsjællands avis ikke var bragt 3 uger i forvejen, da bestyrelsen havde misset avisens
deadline og annoncen derfor først kom med ugen efter. Det blev konstateret at materialet til
generalforsamlingen var tilgængeligt på foreningens hjemmeside 3 uger før
generalforsamlingen. Der var ingen indvindinger blandt de fremmødte over
annonceforsinkelsen og dirigenten erklærede dermed forsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere.
Dirigenten aftalte med forsamlingen at såfremt der ville blive brug for stemmetællere, ville
han udpege nogle på dette tidspunkt.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er publiseret i selvstændigt dokument på
foreningens hjemmeside www.antenneforeningenborup.dk, sammen med dette referat og
andet materiale udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen.
Der var efterfølgende en kommentar fra Henrik Pedersen vedrørende muligheden for at købe
MitTV produktet hos Stofa, når man som ham bliver kollektivt faktureret via Boligselskab
Sjælland. Bestyrelsen forklarede problemstillingen som udelukkende drejer sig om et
administrativt fakturerings problem med at holder styr på TV pakke opkrævningen. Det er fra
Stofas side ikke muligt at forhindre dobbelt opkrævning for TV pakken, hvorfor man ikke
ønsker at tilbyde produktet til kollektivt opkrævede medlemmer, da det giver utilfredse kunder.
Der var en kommentar fra Knud Erik Christensen fra Hvedemarken vedrørende et
længerevarende lokalt nedbrud der var opstået pga. bebyggelse i området. Han var ked af
den manglende information på Stofas hjemmeside. Bestyrelsen beklagede hændelsen og
fremhævede behovet for at man som medlem husker at ringe ind til Stofa og fejlmelde, hvis
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man mangler TV signal. Der er ingen monitorering af at alle modtager signalet, så Stofa ved
ikke at der er et problem med mindre man ringer til dem og fortæller det.
Et medlem fra Parkvej 83 spurgte om hvordan det kunne være at kanalerne på Stofas
hjemmeside ikke svarer til de kanaler der findes på Antenneforeningen Borups anlæg.
Bestyrelsen svarede at på Stofas hjemmeside skal man indtaste sin adresse for at den viser
de korrekte kanaler og priser for vores antenneforening.
Der var en bemærkning fra Henrik Pedersen om at nogle kanallogoer på infokanalen i TV
pakkerne skal opdateres. Bestyrelsen lovede at få det på plads snarest.
Der blev at Knud Rasmussen spurgt til om beboere i Boligselskab Sjælland, afdeling Borup
Nord kunne ændre fakturering fra at blive kollektivt opkrævet for TV pakke 1 via huslejen til
at blive individuelt opkrævet direkte fra Stofa. Bestyrelsen svarede at det spørgsmål skal
stilles til Boligselskab Sjælland, da det er dem der har valgt denne form for fakturering.
Der var ingen yderligere spørgsmål og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt
enstemmig ved akklamation.

4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2016. Der var et spørgsmål til differencen
på kontingent i forhold til realiseret kontra budget. Kassereren redegjorde for dette og
årsregnskabet blev efterfølgende godkendt enstemmigt ved akklamation.
5. Rettidigt indkomne forslag.
a. Forslag 1 - Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2017
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til pakkeændringer for 2017. Der var en
kommentar fra Knud Erik Christensen hvorvidt TV pakkerne var tidssvarende når nu
man kan tilkøbe ”on demand” TV løsninger som TV2 Play, Viasat, Netflix, HBO
Nordic etc. Bestyrelsen besvarede at de fleste medlemmer stadig foretrækker det
traditionelle ”flow” TV i form af TV pakker, men at den yngre generation i stigende
grad fravælger TV pakkerne og nøjes med en Internet forbindelse og ”on demand” TV.
Forslaget blev efterfølgende godkendt med akklamation.
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.
Formanden fremlagde budget og prisblad for 2017, der var beregnet på baggrund af de
forslåede ændringer i pakkesammensætning besluttet under punkt 5 på dagsordenen.
Budget og Prisblad blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved akklamation.
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7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Kjeld Mårtensson blev genvalgt som kasserer til 2019 ved akklamation. Bjørn Andersen blev
genvalgt som medlem til 2019 ved akklamation. Michael Schou blev efterfølgende valgt som
1. suppleant og Kurt Jensen blev valgt som 2. suppleant frem til 2018. Suppleanterne blev
valgt ved akklamation.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og
revisorsuppleant, for 1 år.
Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Michael Schou som intern revisor og Jesper
Rørbæk-Christensen som revisorsuppleant blev valgt ved akklamation.
9. Eventuelt.
Der blev spurgt til hvornår de nye ændringer til TV pakkerne bliver implementeret.
Bestyrelsen besvarede at dette ville ske den 5. april 2017.

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for en god generalforsamling.

_________________________________

________________________________

Formand, Even Abrahamsen

Dirigent, Henning Simoni
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