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Generalforsamling 14. november 201 9

I alt 54 stemmeberettigede medlemmer var modt op.

Karsten Larsen bod velkommen til 6rets generalforsamling.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Vingborg, som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Kim Hansen og Steen Skovgaard blev valgt som stemmetellere.

Formandens beretning
Antallet af tv er faldet mens antallet af internet kunder er stadig stigende. lP-telefoni er
stabilt.

Der er fortsat stoj i installationerne, hvilket primert skyldes medlemmernes egne
installationer.

Det er muligt at tage sin TV-pakke med p6 farten. Streaming er fortsat stigende.

lnternettet ksrer stabilt.

Der er nu stsrre mulighed for at valge programmer efter eget valg.

Der er ivarksat en storre udskiftning af forstarkere i anlagget for dermed at skabe stone
stabilitet og bedre kvalitet.

Anlegget er blevet udvidet med Tjornens Kvarter.

Erling Hansen: Er navnet blevet lavet om? Nej, da det blev nedstemt pA sidste
generalforsamling.

Fiber til Love og Seby? Det bliver ikke til noget, da YouSee ikke vil lave noget samarbejde

Regnskab 2018119

Ssren Tue Larsen gennemgik drsregnskabet for 2018119. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen

Torben Johansen: Hvad er incasso? Det er betaling til incassobureau for behandling af dArlig

betalere.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag



Fastsattelse af lrets kontingent og budgettor 2019120

Priserne for 2020 blev gennemg6et.

Budgettet tor 2020 blev ligeledes gennemgAet. Et forventet overskud pA 324 t.kr.

Jorgen Skott: Prisen pi internettet forbliver uandret? Ja
Jesper Hansen: Hvad menes der med at der er to scenarier? Budgettet er udarbejdet ud fra
bedste overbevisning som situationen er nu. Et andet scenarie er at YouSee og Discovery
bliver enige. Hvad det kan ende med blive ved vi ikke.

Sgren Larsen'. Hvorfor budgetterer man med et sd stort et overskud? Vi er ved at spare op til
udskiftning af de sidste forstarkere.2 aer er blevet skiftet i 2018119 og resten skulle gerne

folge i2019120.
Jargen Skstt: Er der budgetteret med at kunne finde de manglende programmer? Ja.
Ssren Larsen: Hvorfor kan man ikke se udskiftning af forsterkerne i budgettet? Det er fordi
det bliver aktiveret og afskrevet

Der blev generelt ytret onske om, at regnskab og budget var blevet offentliggjort for
generalforsamlingen, sA medlemmerne kunne nA at se det. Bestyrelsen har taget dette til
efterretning.

Medlemsbidrag og budget blev vedtaget. 52 stemt for, 1 stemt imod og 1 stemte hverken for
eller i mod.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kim Hansen og Steen Skovgaard blev enstemmigt valgt.
Suppleanterne Kurt Pedersen og Poul Erik Jensen blev genvalgt

Valg af revisorer
Anders Larsen og Jorgen Sonne blev genvalgt

Morten Nobel blev valgt som suppleant

Konflikten mellem YouSee og Discovery
Kim Hansen gennemgik situationen som den ser ud p.t. Discoverys kanaler falder definitivt
ud pr. 1. januar 2020.

Bestyrelsen ved ikke mere end hvad der bliver meldt ud i nyhedsmedierne. 56 snart
bestyrelsen kender nyt vil det blive lagt pA hjemmesiden, facebook og foreningens
nyhedstjeneste.

Der er fra YouSee lavet en oversigt over hvilke sportsoplevelser der vil vare fra 1. januar

2020 samt hvilke kanaler der er i de enkelte pakker fra 1. januar 2Q20. De er lagt pi
hjemmesiden.

Bestyrelsen har varet ude at undersoge alternative muligheder, hvilke dog vil medfare
markant store stigninger pA tv-pakkerne.



Situationen omkring Ringsted Antenneforening blev gennemgAet.

Eventuelt
Teknikken omkring Bland Selv blev gennemgiet, herunder hvad man kan med en boks eller
et kort til fiernsynet.

Skift af pakke fra en almindelig TV-pakke til en bland-selv pakke vil fra 14. november 2019
vere gebyrfrit. Skift af TV-pakke til kun bredbAnd vil ligeledes vare gebyrfrit.

Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden.

Karsten Larsen takkede for det store fremmsde.
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