Taulov Antenneforening
Ordinær generalforsamling den 21. februar 2018
Formand Hans Hougaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer.
Torben Andersen, Egevænget 3, blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at indvarslingen var rettidig iflg vedtægterne, og
gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning.
Formanden startede med at give et kort resumé over skader som servicepartner Haugaard-Jepsen
i årets løb har udbedret.
Stofa WebTV er kommet i en ny version, der nu har Start Forfra og kan køre på Chrome. Efter lidt
startvanskeligheder synes den nu at køre stabilt.
Bundlinjen på regnskabet ser fin ud, og årets resultat gør at foreningen nu har oparbejdet en
egenkapital på 886.000.
Foreningen har meldt sig ud af brancheforeningen FDA ved årets udgang, da vi ikke føler vi får
værdi for det kontingent vi har indbetalt. Den årlige besparelse vil således fra og med 2018 og
fremadrettet udgøre ca 13.500.
Vores account manager hos Stofa, Jørn Holst, gik på pension ved årets udgang. Det vil således blive
hans efterfølger på posten, Henrik Hansen, vi skal forhandle kontraktforlængelse med, når vores
nuv. Aftale udløber 1. juli 2019.
Mht. medlemstallet har vi mistet 26 stk i løbet af 2017, således at vores aktuelle medlemstal er
821. Konkurrencen er skrap og mere og mere indhold flyttes over til at blive leveret via
internettet. Derfor er det vigtigt at foreningen kan matche dette og tilbyde en kraftig og stabil
internetforbindelse.
Det kræver nogle investeringer, og de første etaper er på tegnebrættet. Udskiftning af
hovedkabler på hh.vis Bærhaven/Frugthaven og Jens Thuesens Vej til en samlet pris af (overslag)
575.000 kr ex. Moms er på dagsordenen, og der vil inden for kort tid blive taget beslutning om
dette.
Flere, mindre etaper vil følge efter. I alt skal ca. 3200m hovedkabel udskiftes.
Til sidst benyttede formanden lejligheden til at nævne, at foreningen kort før jul kom på facebook.
Foreningens politik har tidligere været at vores digitale tilstedeværelse skulle begrænses til
hjemmesiden. Men den beslutning er snart 10 år gammel og tingene har udviklet sig over tid.
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Forældrene har ”overtaget facebook”, og derfor er det et ideelt sted for foreningen at være, hvor
vi kommer meget tættere på vores medlemmer, og hvor f.eks. Haugaard-Jepsen også kan lytte
med og svare.

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Dernæst gav dirigenten ordet til kassereren, som fremlagde regnskab og budget.
Regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

På valg til bestyrelsen var Hans Hougaard, Dennis B. Petersen og Poul H. Olesen.
Alle 3 modtog genvalg uden modkandidater.
På valg som suppleanter var Leif Præst og Jens Bagger.
Begge modtog genvalg (Jens Bagger in absentia) uden modkandidater.
På valg som bilagskontrollant var Karl Lambert Larsen.
Han blev genvalgt in absentia uden modkandidater.
På valg som bilagskontrollantsuppleant var Erik Jacobsen.
Han blev genvalgt uden modkandidater.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, som takkede de
der var mødt op, samt for god ro og orden.
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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 H. Olesen

Pfv
Kurth Sørensen
sekretær

Som dirigent, Torben Andersen

Dato: ____________ ____________________________________________________
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