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Anten neforen i ng
Ordiner generalforsamling den 20. februar 2018
Formand Hans Hougaard b@d velkommen til de fremmodte medlemmer.

Torben Andersen, Egevaenget 5, blev foresl6et som dirigent og valgt enstemmigt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at indvarslingen var rettidig iflg vedtegterne, og
gav derefter ordet til formanden for afleggelse af 6rsberetning.
Formanden startede med at gennemgi irets store anlagsopgave - udskiftning af 1-700m
hovedkabel pd hh.vis Jens Thuesens Vej, Frugthaven og Berhaven. En rekke stikledninger (13 i alt)
blev omlagt fra bagskel til fortov, ved samme lejlighed. Arbejdet startede L. juni og var fardig ca
en m6ned senere, helt som planlagt.
Overslaget pi opgaven lOd p5 576.000 og den endelige regning blev p5 57L.000 kr, som dermed
har spist en pen del af foreningens opsparede egenkapital,
P5 medlemstalsfronten mi det konstateres at det ikke gir bedre end det har gjort de foregSende
3r. Netto har foreningen mistet 33 medlemmer, dvs en stigende tendens mht medlemsafgang.
2016 talte 2A, i 2017 var det 26 og i 2018 altsd 33 stk.

Sommerm6nederne blev praget af en del uro i anlegget i form af meldinger om pixeleringer,
internetudfald og andre former for signalforstyrrelser.
Problemerne var ikke koncentreret til et bestemt omride, men tilsyneladende spredt ud over hele
anlegget.
Efter noget tid lykkedes det foreningens tekniker at fi has p5 noget af det, da han fandt frem til at
en pilottonesender i hovedstationen var ustabil. Den styrer forsterkerne p6 den gren der gAr ud
langs Adelvej og videre til kvarteret overfor Fakta, og n6r den svinger, f6r forstarkerne ikke de
rigtige instrukser - dvs de bliver enten under- eller overstyret, og si Odelegges signalet.

Men det var desverre bare ikke hele forklaringen. Selv efter den blev skiftet, fortsatte
meldingerne fra flere adresser. Der blev fejlsogt, og der blev flere steder ogsi fundet og udbedret
problerner i husinstallationen.
Da det var

'

pi sit hOjeste, besluttede bestyrelsen at hjelpe folk med fejlsOgning. Det blev gjort ved

at sikre dem at de ikke ville blive presenteret for en regning for fejls@gning, men kun skulle betale
hvis der blev konstateret fejl hos dem, som de valgte at f6 udbedret. Pointen var, at bekymringen
for at fi en regning uden at tingene blev bedre, ikke skulle afholde medlemmerne fra at tilkalde
Haugaard Jepsen.
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En del konkrete problemer blev lost, og

efterhinden som sommeren gik p5 held, ebbede resten

ligesom ud af sig selv.
Sidst pi Sret sprang en lille bombe, da det blev offentliggjort at Stofa havde kobt Haugaard Jepsen.
HJ har vaeret foreningens servicepartner siden 2008.
Dvs foreningen skulle finde en ny servicepartner og der er ikke

si mange muligheder. Stofa havde

et tilbud klart, men der:.ble.v.ogsi undersogt vilkir hos Dansk KabelTV (som er YouSee ejet, men
sagtens kan servicere et Stofa anleg). Dansk KabelTV var dog en slat dyrere end Stofa, og derfor
blev der indgiet en aftale med Stofa for 2OL9.
Foreningens nuv. aftale med Stofa om signalforsyning udlOber 3t/L2-2019, og da den skal siges op
med et 6rs varsel, opsagde bestyrelsen siledes d. 13. december alle aftaler med Stofa "med
henblik p5 genforhandling" som det hedder.
Det skyldes at Stofa har fremsat et tilbud pA opgradering af anlegget til Docsis 3.1. Dette tilbud vil
bestyrelsen gerne have muligheden for at forhandle, og for at vare helt sikker pd at vere fritstillet
pr.3Ll12-2019 i fald der ikke kan nis til enighed, er aftalerne opsagt.
Den helt store opgave i 2019 bliver sSledes at afklare hvem der skal
udbyder, oB pe hvilke vilkdr det kan ske.

vere foreningens fremtidige

Forn'randens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

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

Der var ingen indkomne forslag

P6 valg

til behandling.

til bestyrelsen var Elmar P. Andersen og Kurth

SOrensen.

Begge modtog genvalg uden modkandidater.

Pi valg som suppleanter var Leif Prest og jens Bagger.
Leif Prest modtog genvalg uden modkandidater.
Jens Bagger Onskede ikke genvalg. I stedet blev Thomas Thomsen, Elmevej
Pi valg som bilagskontrollant var Leo Andersen.
Han blev genvalgt in absentia uden modkandidater.
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L valgt,

bilagskontrollantsuppleant var Erik Jacobsen.
Han blev genvalgt uden modkandidater,

P5 valg som

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, som takkede de
der var
ro og orden'
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som fOlger:
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Formand: Hans Hougaard
Nastformand: Dennis B. Petersen
Kasserer: Elmar Andersen
Sekretar: Kurth Sorensen
Best.medlem: Poul H. Olesen
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Som dirigent, Torben Andersen
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