Nørre Nebel Fællesantenne a.m.b.a.

Tilstede fra bestyrelsen:

Jens Olesen, Ejvind Schmidt, Benny Franz, Peter Poulsen, Kjeld Brarup,
Karl Andersen og Henning Borg. Samt revisor Jesper Clausen.

Referat fra generalforsamlingen d. 12. marts 2013.
Pkt.1) Valg af dirigent:

Jesper Clausen valgt. Og han konstaterer at GF er lovligt indkaldt.

Pkt. 2) Beretning
v/formand Ejvind
Schmidt:

NNFA udbygget anlægget i Houstrup i den nye udstykning op til banen,
samt Søvænget i Nr. Nebel.
Vi har haft en del skader på nettet, men har været meget strikse med at
NNFA kun betaler når vi er blevet ordentligt adviseret, og gør meget ud
af om vi kan finde skadevolderen, men desværre smutter mange på
denne konto.
Yousee er opsagt som udbyder til 2014, og der forhandles med andre
TV og internet udbydere. Det er muligt vi igen laver aftale med Yousee,
men vi skal have bedre vilkår og priser.
Opkrævning af bidrag har ændret sig, da kommunen ikke længere må
gøre dette automatisk over ejendomsskatten. Dette har betydet en del
ekstra arbejde med opkrævningen, og selvfølgelig også usikkerhed
blandt vore medlemmer, da de ikke er som tidligere.
Omlægning af TV kanaler – dette har været nødvendigt pågrund af
trængsel på nettet, og har givet nogle gener for vore medlemmer. På
sigt skulle det gerne give nogle fordele, nemlig at man allerede fra
grundpakken får væsentligt større valgmuligheder.
Pixelering (fastfrysning af billedet på TV) – med de nye tider, kræves
der ganske enkelt bedre bedre støjreduktion af såvel NNFA anlæg, samt
hos det enkelte medlem. Vi er i gang med NNFA’s anlæg, hvor ca. 80
stationer/øer bliver skiftet indenfor kort tid. Men det enkelte medlem
skal sikkert også have deres private installationer gået igennem.
Hans Hansensvej – denne udbygning er udskudt indtil videre, da vi
kommer til at bruge ca. en million kroner på forbedring af det bestående
anlæg.
Internet – vi har kunnet konstatere 40 nye brugere, hvilket må siges at
være rigtig godt, set i forhold til hvor mange andre muligheder der er på
dette område.
Vores tilbud gennem Yousee er generelt godt når vi sammenligner med
andre foreninger. Her skal man ofte betale mellem kr. 1.000 -2.000 for
pakker der er væsentligt dårligere end hos NNFA, så vi kan være meget
tilfredse på dette område, men vi føler som sagt at vi kan give vore
medlemmer et endnu bedre tilbud, og det arbejder vi på.
Kanal omlægning – gennemgået af ES, og vi kan konstatere at det
analoge system stadig kører, men vi kan ikke sige hvor lang tid endnu,
og når det sker, betyder det for medlemmer med gamle TV’er at disse
skal udskiftes.
Grundpakke og tilkøb – snart kan der købes allerede fra grundpakken,

Pkt. 3) Regnskab 2012
v/revisor Jesper
Clausen:

Pkt. 4) Indkomne
forslag:

og dette kræver kort og evt. boks. Men generelt ændrer kanaler sig hele
tiden, så det kræver en gang imellem en ny søgning, hvis man ikke har
en Yousee boks som selv gør arbejdet.
Derudover henter NNFA også selv 10 kanaler ned, og dette for i højere
grad at kunne servicere sommerhusområderne med tyske kanaler.
Ellers en del spørgsmål fra medlemmerne til ovenstående og forståelse
heraf, men alt afklaret.
ES beretning godkendt!
Gennemgået regnskab.
Spørgsmål:
Finn Fugl: bør vi selv opkræve pengene?
Erik Thøgersen: Sommerhusejere kan være svære at spore!
Leif Jepsen: Breve fra kommunen var mangelfulde og kunne
misforståes, og flere betalte to gange. Men de kr. 27,- vi betaler for
opkrævningen er faktisk billigt.
ES: samt kasseren fik tidligere højere løn!
Hans Chr. Schmidt: Breve fra kommunen mangelfulde, og selv ved
betaling kom der rykker, så de har ikke haft styr på tingene.
Regnskab godkendt!
Fra Bestyrelsen:
Kontigent og budget for året 2014 –
Helårshuse:
Fuld pakke: kr. 4.868.
Mellem pakke: kr. 3.600.
Grund pakke: kr. 1.499.
Sommerhuse:
Fuld pakke: kr. 3.143.
Mellem pakke: kr. 2.422.
Grund pakke: kr. 1.163.
Pakke skift koster kr. 360,. Ex moms – og giv besked i god tid inden
årsskiftet.
Tilslutningsafgift nye medlemmer kr. 2.800 ex moms.
Samt bestyrelsen har ret til 5-10% pris variation, hvis forudsætningerne
for de forventede priser ikke viser sig at holde.
Godkendt!

Pkt. 5) Valg til
bestyrelsen for 3 år, og
på valg er, Jens Olesen,
Benny Franz og Peter
Poulsen:

Ingen forslag fra medlemmerne.
PP modtager ikke genvalg.
Finn Fugl og Hans Chr. Hansen er valgt som stemmetællere.
Udover BF og JO, er der foreslået Leif Jepsen og Finn Fugl.
Valgt blev for 3 år:
Benny Franz (29 stemmer)
Jens Olesen (34 stemmer)
Leif Jepsen ( 29 stemmer)

Ikke Valgt:
Finn Fugl (10 stemmer)
ES ønsker LJ velkommen i bestyrelsen og glæder sig over at vi på
denne måde igen får et bestyrelses medlem ude fra sommerhusområdet.
Pkt. 6) Valg af suppleant ET valgt, og er suppleant for 2 år, Finn Fugl er for 1 år.
for 2 år, på valg er Erik
Thøgersen:
Pkt. 7) Valg af
Revisor Jesper Clausen er genvalgt!
registreret revisor for 1
år:
Pkt. 8) Evt.:
Ingenting – og formand ES afslutter generalforsamlingen og takker for
god ro og orden, og mange gode spørgsmål.
Foreningen er herefter vært for lidt mad og drikke.
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