Referat 2017.
Beretning for året 2016
Generalforsamlingen blev afholdt i Allested-Vejle Fritidscenter, Torsdag D. 9/2 2017.
6 deltagere foruden bestyrelsen var mødt op, så det var en lille forsamling.
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og gik herefter over til dagsordenen.
Punkt 1, valg af Dirigent.
Inger Merete Pedersen blev foreslået, og valgt som dirigent.
Inger Merete takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, nemlig i Midtfyns
Posten d. 31/1 2017. Inger Merete gav herefter ordet til formanden,(Buller) til fremlæggelse af beretning.
Punkt 2. Beretning ved formand.
Formanden kunne fortælle at 2016 igen havde været et spændende år, der har været en del møder med Stofa hvor
vi er blevet orienteret om de nye tiltag, det er blevet muligt at få 100 % frit valg Mit TV, så man selv kan lave sine
pakker, der er kommet Vælg selv hvor man kan have en grundpakke og selv bygge 8-16 eller 32 kanaler ovenpå, som
kan udskiftes hver måned. Så er start forfra blevet udvidet til 7 dage, på de fleste kanaler, for dem der har en Box.
Der kommer helt sikkert mere i nær fremtid, højere hastighed og flere digitale muligheder. Vi har sidst på året fået
delt materiale ud til alle medlemmer, hvor vi orienterer om alle nye muligheder.
Alle disse ting er kun muligt, hvis vi får efterset og opdateret vores anlæg, rundt i byen jævnligt. Det bliver gjort via
vores servicekontrakt, og anlægget bliver overvåget døgnet rundt fra Netovervågningscentret. Der er meget få fejl,
og ikke mange opkald fra medlemmer.
Vi har nu været på Fordels- og administrationsaftale i et år, det mener vi har været en god aftale og en stor fordel for
en forening i vores størrelse, så Vi kan give de samme tilbud som de store foreninger, det har også givet nogle gode
priser som kan matche de andre udbyder, og sidst men, ikke mindst skal vi ikke bekoste og køre en hovedstation
selv.
Vi i bestyrelsen var lidt nervøse for at vi ville miste medlemmer da Energi Fyn begyndte at grave fiber ned i byen,
men foreløbig ser det ikke ud til at det er tilfældet, og vi mener at Stofa godt kan konkurrere med priser og udbud de
tilbyder. Lidt positivt så kom der fiber på Banevænget, vi har haft det oppe at vende om vi skulle grave kabel i
dernede flere gange, men det er en dyr opgave for os, så vi valgte at gemme vores kapital, hvis der på et tidspunkt vil
blive aktuelt at bygge om på det vi har nu, til fordel for vores medlemmer, som på nuværende tidspunkt er 263
fordelt på 129 grundpakken, 38 mellem og 96 stor pakke.
Vi kan fortælle at Stofa er gået i forhandling om at købe Boxer tv, det skal godkendes i konkurrence styrelsen inden
det bliver aktuelt.
Der er mange nye tiltag, men brug lidt tid på at kigge på Stofas hjemmeside, der kan man også Chatte med både
Kundeservice og Teknisk service og få råd og vejledning, de sidder der for jeres og vores skyld og hjælper gerne. Og
ikke mindst så er i velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, hvis der er noget vi kan hjælpe med, ikke mindst så har
vi Kaj som er en rigtig god mand at have i bestyrelsen, for os der er arbejdsramt.
Vi håber og tror på at vores Antenneforening stadig har en fremtid her i byen, og Stofa gør alt for at hjælpe os til, at
alt virker som det skal.
Beretningen blev sat til afstemning og godkendt.

Punkt 3. Inger Merete gav ordet videre til Kassereren (Tommy) til fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. Der var ingen Spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt.
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog ingen prisstigning.
Som blev vedtaget.
Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. Der var ingen.
Punkt 6. Valg af bestyrelse på valg er. Tekniker= Kaj Toft
Sekretær = Finn Frederiksen Alle blev genvalgt.

/ Kasserer = Tommy Henriksen og

Punkt 7. Valg af suppleanter. Thomas Greve Jensen og Kurt Pedersen blev genvalgt.
Punkt 8. Valg af Revisor. Jørgen Olsen var på valg og blev genvalgt.
Punkt 9. Eventuelt. Der var lidt snak omkring mobiltelefon og Møllebakkens Antennelaug fremtid.
Ordstyrer Inger Merete sluttede af og takkede for god ro og orden, og gav ordet til Formanden, som også takkede for
et godt møde.
Bestyrelsen.

