Referat af generalforsamling afholdt
Den 11. marts 2015 kl. 19 Hansens feriehus udlejning med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Eventuelle forslag.
Valg af bestyrelse på valg er:
Bernie Madsen, modtager genvalg.
John Tatt, modtager genvalg.
Gert Nielsen, modtager genvalg.
Valg af intern revisor.
Eventuelt, herunder informationer fra Stofa v/ Palle Jensen.
Bestyrelsen, Palle Jensen fra Stofa samt 8 husstand var med til mødet.
Bent Henneberg bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede at den var lovlig indvarslet,
da der ikke var nogen der ville være dirigent.
Følgende var beretningen:
Velkommen til den ordinære generalforsamling i antenneforeningen - velkommen til Palle Jensen fra
STOFA.
Valg of ordforer.
Lige siden STOFA overtog anlægget har det været muligt
at se både analog og digital fjernsyn - men nu er tiden kommet, hvor analog modtagelsen er fortid.
Ved udelukkende at sende digital bliver der plads til flere kanaler, som samtidig giver meget bedre
kvalitet.
Jeg håber de fleste har fået brev fra STOFA angående ændringer i de nye TV pakker.
Jeg vil nævne pakke 1, som er blevet udvidet med mange flere tyske kanaler samt svenske og norske
og ikke mindst
flere danske kanaler, som Charlie, DK 4, kanal 5 og TV 3.
Mange der selv bruger sommerhuset i ny og næ, kan i mange tilfælde nøjes med pakke 1.
De 4 nævnte ekstra kanaler er betalingskanaler plus de mange udlandskanaler or at
prisen er hævet til 189,- pr.md.
Vil man se masser of sport , så skal man væIge pakke 3 og så bliver prisen naturligvis højere.
I 2014 har foreningen bedt STOFA om, at få flere radiokanaler - danske og tyske. Det kostede en del
penge,
Som de fleste medlemmer vil få glæde af.
Jeg har ofte hørt bemærkninger om, at STOFA er svær at komme i forbindelse med!!
Efter at have ventet i telefonen for at bestille en tilslutning til kabelnettet, har man i mange tilfælde
fået at vide, at det ikke er muligt!! Mon ikke STOFA kan gøre det bedre?
Alt i alt mener jeg, at vi har prima fjernsynskvalitet og
et stabilt internet som vi sagtens kan anbefale alle, der endnu ikke har kabel TV.

Regnskab:

Forklaring :
20100 er indestående ved årets start
1500 er : Gebyr for Sydbank online
2310 er : Stofa udvidelse af radioanlæg
3750 er : generalforsamling og møder.
7510 er : renteindtægt Sydbank
25999 er indestående i Sydbank lige nu.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Intern revisor blev.
Niels Pilely
Hyldevænget 7
6870 Ølgod
Niels.pilely@gmail.com tlf. 29622082
Stofa orienterede om slukning af analogt tv. Og mulighederne for at bruge ”min side” på Stofa.dk
Der blev klaget over dårlig lyd på Radio Klitholm, dette vil blive rettet.
Stofa forventer i 3 – 4 kvt. At have styr på udsendelse af regninger m.m. til hjemme adressen.
P.b.v.
Gert Nielsen

