Nørre Nebel Fællesantenne a.m.b.a.
Tilstede fra bestyrelsen: Ejvind Schmidt, Henning Borg, Kjeld Brarup, Karl Andersen, Jens Olesen,
Benny Franz og Peter Poulsen
Afbud fra:

Referat fra Generalforsamling 13. marts 2012
Pkt. 1:
Valg af dirigent
Pkt. 2:
Beretning ved formand Ejvind Schmidt

Jesper Clausen valgt.

Der har været mange møder i det seneste år, og
der har været mange diskussioner mellem Varde
Kommune, Sydenergi og Antenneforeningen,
herunder bl.a. sagen vedr. Blaabjerg Plejehjem.
Blaabjerg Plejehjem skulle betale 94.000 kr.
mere ved Sydenergi end ved
Antenneforeningen. Integreringen og
opsætningen er gået godt hos både beboere og i
fællesrummene.
Vedr. kabelskader, så har vi det seneste år haft
skader for ca. 30.000 kr. Vores selvrisiko er
steget fra 5.000 til 13.000 kr.
Der arbejdes tæt sammen med de øvrige
antenneforeninger angående dette.
Generelt har det været et stabilt år, og vi har
undgået de større skader. Ved evt. forstyrrelser
kan man gå ind på Yousee’s hjemmeside for at
blive ajourført med seneste status.
Vedr. tillægskanaler, blev det foreslået, at der
skal være en letforståelig opsætning på
hjemmesiden, og evt. sætte de TV-modeller på
hjemmesiden som kan indstilles efter de nye
krav. TV Midt Vest opsætning er allerede på
hjemmesiden.
Der blev spurgt til hvor længe vi er bundet til
YouSee. Svaret er, at det er vi til 2013.
Formandens beretning godkendt af
forsamlingen.

Pkt. 3:
Regnskab for året 2011

Regnskabet blev gennemgået af revisor Jesper
Clausen.
Årets resultat/underskud er -80.511 kr.
Vi har ca. 2 mio kr. i likvider, hvilket svarer til
ca. 8 måneders drift.
Regnskab og nyt budget blev godkendt af
generalforsamlingen.

Pkt. 4:
Indkomne forslag

Fra bestyrelsen:
Kontingent og budget for år 2013:
Helårshuse:
Fuld pakke 4488 kr
Mellempakke 3200 kr.
Grundpakke 1320 kr.
Sommerboliger:
Fuld pakke 3060 kr.
Mellempakke 2280 kr.
Grundpakke 1200 kr.
Skift mellem de 3 pakker koster et gebyr på 360
kr. + moms.
Tilslutningsafgift for nye medlemmer er 2800
kr. + moms.
Ingen forslag fra medlemmer.

Pkt. 5 og pkt. 6:
Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter

På valg fra bestyrelsen er:
Karl Andersen
Kjeld Brarup
Opstillede kandidater:
Lars Kyhn
Søren Fisker
Finn Fugl
Optalte stemmer:
Karl Andersen fik 14 stemmer.
Kjeld Brarup fik 14 stemmer.
Finn Fugl fik 8 stemmer
Lars Kyhn fik 8 stemmer
Søren Fisker fik 0 stemmer
Karl Andersen og Kjeld Brarup bliver i
bestyrelsen for 3 år og Leif Jepsen er suppleant

for 2 år.
Pkt. 7:
Valg af revisor

Genvalg af Jesper Clausen for 1 år.

Pkt. 8:
Evt.

Keld Bechmann:
Lovlig indkaldelse til generalforsamlingen er 8
dage, og ikke 6 dage som der står i avisen.
Keld Bechmann var også kritisk overfor, at han
havde mistet TV midt/vest.
Svar: Vi er til dels afhængig af Yousee, men
man kan nu søge kanalen manuelt.
Steen Madsen:
Årsrapport bør ligge på hjemmesiden før
generalforsamlingen. Derudover bør referatet af
generalforsamlingen ligge på hjemmesiden.
Bestyrelsen tager dette til efterretning.
Lars Kyhn:
Er det muligt som lejer af en lejebolig at leje sig
ind på fællesantennen ?
Svar: Dette kan ikke lade sig gøre. Ejeren skal
afgøre om der skal installeres antenneforhold.
Brian Nissen:
Hvorfor forsvandt TV2 film ?
Svar: Bestyrelsen ved det ikke, og Yousee er
den eneste som kan svare på det.
Lars Kyhn:
Ønsker mere info på hjemmesiden.
Han mangler kanallister samt bedre instruktion
i, hvordan man kan finde kanalerne.
Svar: Bestyrelsen lovede at kigge på en bedre
instruktion og løsning.
Finn Fugl:
Tingene er opdateret på hjemmesiden, og han
syntes signalet er fint.
Jens Olesen:
Antallet af internetbrugere er næsten den samme
som sidste år, hvorimod Outrup har en
tilbagegang på ca. 20 %.
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