Taulov Antenneforening
Ordinær generalforsamling den 3. marts 2016
Formand Hans Hougaard bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer. Desuden blev vores
account manager fra Stofa, Jørn Holst, og vores tekniker fra Haugaard-Jepsen, Torben Nielsen,
budt velkommen.
Herefter påtog Torben Andersen sig hvervet som dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at indvarslingen var rettidig, og gav derefter ordet
til formanden for aflæggelse af årsberetning.
Formanden berettede om 2015 som et relativt roligt år uden nævneværdige problemer.
Foreningens forsikringer hos Codan blev opsagt i starten af året, og i stedet er vi nu kunde hos
Tryg Forsikring. Codan havde i forbindelse med udbetaling af en erstatning efter en lynskade,
varslet en præmieforhøjelse som vi ikke kunne acceptere.
24. marts blev der slukket for analog TV-distribution, efter at dette har været en grundsten i
foreningens tekniske platform siden starten i 1970. Kun få analoge TV apparater var tilbage, og det
var vigtigt at frigøre de frekvenser som analog beslaglagde.
I forhold til den nære fremtid, har vi underskrevet to nye aftaler med Stofa: BB-Only og Stofa
MitTv.
BB-Only gør det muligt for medlemmer at købe kun bredbåndsforbindelse fra Stofa, uden at være
påtvunget TV-pakke 1. Denne aftale er allerede trådt i kraft.
Stofa MitTv giver ægte frit valg, hvor man køber hver enkelt kanal 30 dage ad gangen. Denne
aftale forventes i drift før sommer.
Fælles for de to aftaler er, at økonomien har været udfordringen. Solidariteten i foreningen – dvs.
at alle medlemmer bidrager til foreningens drift – har været primært fokuspunkt. Det er lykkedes
at løse denne udfordring, så vi dermed sikrer at medlemmer der vælger disse produkter, fortsat
bidrager på lige fod med andre til foreningens drift.
På den lidt længere bane står foreningen overfor en opgradering af anlægget. Nok ikke i år, men
måske til næste år. Det bliver en omkostningstung opgradering, og vi skal forsøge at klare os
igennem dette uden at optage lån – dvs. forblive selvfinansierende, så vi er ”herre i eget hus”.
Foreningen har i skrivende stund en god egenkapital på over 600.000, så det er en god start.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Herefter fremlagde kassereren regnskab og budget.
Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
På valg til bestyrelsen var Hans Hougaard, Dennis B. Petersen og Poul H. Olesen.
Alle 3 blev enstemmigt genvalgt.
På valg som suppleanter var Leif Præst og Bent Hansen.
Bent Hansen var ikke til stede og Leif Præst modtog genvalg.
Leif Præst blev enstemmigt genvalgt.
Den anden post gik til Jens Bagger, Højdedraget 34 som blev valgt in absentia.
På valg som bilagskontrollant var Leo Andersen.
Han blev genvalgt in absentia.
På valg som bilagskontrollant suppleant var Michael Hansen.
Michael blev ligeledes enstemmigt genvalgt in absentia.
Under eventuelt blev der rettet spørgsmål til Stofa om hvorfor rabatten på Stofa Komplet bare var
blevet fjernet uden forudgående notits. Jørn Holst forklarede hvad der lå bag og hvordan de nye
prisstrukturer og internethastigheder fungerede.
Et medlem fra Kastanievej bad om en status på fremtiden for foreningens sendemast. Formand
Hans Hougaard forklarede at den pt. stadig anvendes til at nedtage luftbårne FM-signaler.
Imidlertid vil FM distribution i vort net højst sandsynligt blive afviklet inden for de kommende år,
men det er umuligt at sætte en dato på nuv. tidspunkt. Den dag det sker, er der ikke længere
nogen anvendelse for masten, og da vil dens fremtid blive sat på dagsordenen.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, som takkede for
god ro og orden.
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