Taulov Antenneforening
Ordinær generalforsamling den 7. februar 2017
Formand Hans Hougaard bød velkommen til de 7 fremmødte medlemmer.
Kaj Wagener, Kastanievej, blev foreslået som dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at indvarslingen var rettidig iflg vedtægterne, og
gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning.
Formanden fortalte, at der i årets løb havde været to nedbrud – mgl. Strømforsyning på Urtehaven
i Maj og kabelskade ved Druehaven/Krybily Allé i Juni. På Urtehaven takker vi beboeren der lånte
os strøm indtil TREFOR fik repareret deres forsyningsledning.
Kommunen anlægger cykelsti langs Adelvej. Det er håbet at dette ikke berører foreningens kabler,
da anlægsarbejdet for størstedelens vedkommende foregår uden for vores linjeføring.
2 nye produkter fra Stofa kom på markedet i 2016.
BB-Only betyder at man nu kan få internet uden at købe en TV-pakke. Konstruktionen er lavet
således at de medlemmer der vælger BB-only bidrager til foreningens drift på lige fod med TV
kunderne.
Stofa MitTV og Stofa FritValg er det sidste skridt mod ægte frit valg. Man behøver ikke købe en TV
pakke, men kan nu købe én kanal ad gangen og kun binde sig for 30 dage. Man kan se alle kanaler
gratis i 2 minutter, og så vil boksen spørge om man vil købe kanalen for at kigge videre. Alt ordnes
med fjernbetjeningen fra sofaen.
Regnskabet udviser en positiv drift og egenkapital er vokset fra 612t til 750t.
I 2016 er det blevet undersøgt hvad konsekvensen ved udmelding af FDA vil være, da vi ikke føler
at vi rigtig har gavn af det kontingent der betales. Det viser sig dog at nogle forsikringer via
gruppeordning er ret gunstige, så indtil videre er vi stadig medlem. Der arbejdes videre med at
afdække om vi med fordel kan melde os ud.
I årets løb har vi haft dialog med YouSee, som lægger billet ind på at overtage signalforsyningen.
Den (meget) kortfattede konklusion pt er, at YouSee matcher Stofa på teknik og programpakker,
men at de ikke kan matche den administrationsaftale vi har med Stofa. YouSee tilbyder imidlertid
at hjælpe med den opgradering af vores anlæg vi står overfor, og det må vi også forholde os til.
Foreningen har netto mistet 20 medlemmer i årets løb.
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I forhold til konkurrencen, er foreningens fornemste opgave at sørge for et godt forsyningsnet.
Indholdet er overladt til Stofa, og den model er vi nødt til at tro på, da det er eneste alternativ,
givet foreningens størrelse.
Hvis Stofa’s produkter ikke er konkurrencedygtige i Taulov, så er de heller ikke konkurrencedygtige
andre steder i landet, da konkurrenter og indhold er det samme.
Nogen gange lader medlemmer sig friste af tilbud om gratis TV i 3 mdr, dog mod en
bindingsperiode på 12 måneder. Resultatet er som regel at det hele bare betales over de sidste 9
måneder.
Foreningens udfordringer i forhold til signalkvalitet, er at få medlemmerne til at melde sig så snart
der er problemer, så Haugaard-Jepsen kan komme ud. Derudover kan defekte stikledninger være
et problem. Stikledningen er medlemmets eget ansvar, og det kan være forbundet med meget
gravearbejde og bøvl at udskifte en sådan. Derfor vælger nogen i stedet at droppe forsyning den
vej, og i stedet skifte til noget der kommer ind med en anden ledning i huset. Ofte er der dog en
forsikring som kan hjælpe et langt stykke af vejen med ny stikledning.
I forhold til fremtiden, sparer vi stadig op for at kunne egenfinansiere så meget som muligt af
opgraderingen af vores anlæg.
Formanden fremviste et kort over området med illustrationer, som forklarer hvad Ø-opdeling er.
Denne Ø-opdeling vil være en kraftig gevinst for signalkvaliteten, og muliggøre opgradering til
1200MHz, som gør at vi vil kunne levere Gigabit internethastigheder (DOCSIS 3.1).
Hvornår det sættes i gang er pt uvist. Vi afventer erfaringerne fra de første Stofa anlæg hvor det pt
kører som pilotprojekter.
Vedr. foreningens forsyningsmast på Kastanievej kan det siges, at når der lukkes ned for
distribution af FM radio i foreningens anlæg, har vi ikke længere brug for masten, og der vil da
blive taget hul på planlægningen mht at få masten fjernet. Der er pt ikke nogen tidsplan for dette.
Herefter takkede formanden for opmærksomheden, og dirigenten spurgte forsamlingen om der
var spørgsmål til beretningen.
Launy Grau, Lindevej, stillede spørgsmål ved, om det var klogt at investere i dyr infrastruktur via
kabelnet, med det store potentiale der er i trådløse forbindelser.
Hertil svarede formanden at trådløs kommunikation givetvis har udviklet sig meget, men at der
stadig er et stort spring op til fremføring via kabel. Trådløs forsyning er således ikke noget der
indgår i foreningens strategi – vi arbejder fortsat ud fra en kabelbaseret platform, med alt hvad
dertil hører af gravearbejde osv.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
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Dernæst gav dirigenten ordet til kassereren, som fremlagde regnskab og budget.
Forsamlingen mente at foreningen skulle forsøge at forhandle en bedre renteaftale på det pænt
store indlån vi har. Dette blev noteret og vil blive fulgt op.
Kassereren supplerede herefter med gennemgang af budgettet for 2017.
Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
På valg til bestyrelsen var Kurth Sørensen og Elmar Andersen.
Begge modtog genvalg uden modkandidater.
På valg som suppleanter var Leif Præst og Jens Bagger.
Begge modtog genvalg in absentia uden modkandidater.
På valg som bilagskontrollant var Leo Andersen.
Han blev genvalgt in absentia uden modkandidat.
På valg som bilagskontrollantsuppleant var Michael Hansen.
Michael modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Erik Jacobsen, Pilevej, som kandidat, efter at
have sikret sig hans kandidatur. Erik modtog således valg in absentia.
Under eventuelt bad Launy Grau, Elmevej, om at få bekræftet og uddybet muligheden for FritValg
i forbindelse med TV-pakker. Formanden redegjorde for dette.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, som takkede for
god ro og orden og ønskede forsamlingen god tur hjem i det kolde vintervejr.
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:






Formand: Hans Hougaard
Næstformand: Dennis B. Petersen
Kasserer: Elmar Andersen
Sekretær: Kurth Sørensen
Best.medlem: Poul Olesen
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