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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Johan Rudebech.
Johan Rudebæk blev valgt enstemmigt da der ikke var andre kandidater.
Han gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var varslet i korrekt tid, og dagsordenen
var blevet offentlig gjort i medierne.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende
år til godkendelse:
Morten Paaske, Formand, fremlagde beretningen med følgende hoved træk.
Foreningen har i alt ………… 1657 medlemmer
Grundpakke
Mellempakke
Fuld pakke
Driftsbidrag u/p

(1746 medlemmer sidste år)

331 (404)
325 (311)
952 (1042 )
49

Foreningen har i alt 1657 medlemmer, det er en tilbagegang på 89 medlemmer, i forhold til
sidste år. Hvad det skyldes er svært at sige, men de forskellige selskaber der tilbyder TV i
øjeblikket er nok noget af grunden til det, men vi ser også at nogle er begyndt at vende
tilbage af forskellige årsager.
Efter fremlæggelsen var det tid til at stille spørgsmål, det blev til følgende:
o Det er mange der faktisk er udmeldt.
Svar: Mange lejligheder står som udmeldt. Nok 40 er lukket pga. manglende betaling. Kan
ikke finde den ”røde” tråd i udmeldingerne, også i forhold til de andre år.
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o Kan det tænkes at nogle har fundet ud af at de kan nøjes med digitalsignal og kun
nøjes med en lille antenne.
Svar: Nogle har valgt Boxer og andre har fundet ud af at de kan nøjes med DR1 og TV2
o Infokanalen, kan det komme på det digitale signal.
Svar: Det kræver en del af Yousee, det er ikke lige til at få løst den opgave.
Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Regnskabet blev delt ud blandt de fremmødte medlemmer.
Henrik Vester, kasserer, gennemgik regnskabet.
Henrik Vester havde som de vigtigste hovedpunkter:







Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det fremgik af det omdelte
regnskab.
Side 6, der har vi resultatopgørelsen.
Side 7, ballancen, antenneanlæget er nedskrevet til 20.000 kr. og vil derfor forsvinde
på denne post næste år. En egenkapital på 1.622.484 kr.
Side 9, vi har ikke fået så mange tilmeldinger som sidste år. Men der er lavet mange
pakkeskift, det skyldes nok finanskrisen, da der er mange pakkeskift som går fra
fuldpakke og til mellem- eller grundpakken. Vi har også brugt lidt flere penge på
bogholderiet pga. den turbulente tid har været igennem.
Side 10, vi har 346.855 kr. til gode ved Skat.

Efter fremlæggelsen var det tid til at stille spørgsmål.
o Har revisorerne ikke være dette regnskab bekendt, der er ikke underskrifter på det
udleveret materiale.
Svar: Vi har lige underskrevet regnskabet, originalerne ligger her til skue.
Regnskabet blev vedtaget af generalforsamlingen.

4. Eventuelle forslag
Ingen indkommende forslag.
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5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende
regnskabsår:
Henrik Vester, kasserer, gennemgik budgettet for næste år og havde som de vigtigste
hovedpunkter:



Bestyrelsen foreslår uændret driftsbidrag på 375 kr. (300 eksl. Moms)
Bestyrelseshonoraret er gået fra 22.500 kr. til 10.000 kr. grunden til dette er at vi kan
få 2000 kr. skattefri til dækning af tlf. osv. Så hellere få 2000 kr. skattefri end skulle
betale en masse penge i skat.

Bestyrelsen foreslår driftsbidrag på 300,00 kr. (375,00 kr. inkl. moms)
Pakkerpriser med det foreslåede driftsbidrag og nuværende kendte prisstigninger:
Grundpakke
Mellempakke
Stor pakke

1.260,00 kr. / 105,- kr.
2.880,00 kr. / 240,- kr.
4.080,00 kr. / 340,- kr.

Medlemmer godkendte forslaget.
Der var lidt mere information fra formanden om den voldsomme stigning i grundpakken, det
skyldes at TV3 og Kanal 5 kommer i Grundpakken og nu må de så opkræve for dem.
o Vil det på et tidspunkt være muligt at melde disse kanaler fra?
Svar: Vi har skrevet under på at have Regionspakken fra YouSee og derfor kan vi ikke vælge
frit mellem disse kanaler. Men aftalen udløber vist næste år og vi er da ude og se hvad der rør
sig, men i øjeblikket kan ingen være med til de priser som YouSee kan tilbyde.
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Budget for 2008 - 2009
Resultatopgørelse i kr.

Budget kung
2007/08

Regnskab

Budget

30.06.2008

2008/2009

Indtægter
Tilslutningsbidrag

-140.000

-278.725

-125.000

Driftsbidrag

-850.000

-918.193

-525.000

Programafgift

-2.076.022

Restencegebyr
Provison Arrownet
Indtægter, ialt

-7.770
-75.000

-49.041

-60.000

-1.065.000

-3.329.751

-710.000

Programkøb
Programkøb

2.210.370

Programkøb ialt

2.210.370

Driftsudgifter
Reparation og vedligehold lednings

300.000

478.263

300.000

Netudvidelser/nyanskaffelser

250.000

406.730

100.000

El- forsyning

25.000

26.719

30.000

Forsikringer

25.000

18.939

30.000

Foreningskontg. og møder

30.000

28.310

30.000

Udgifter vedr. digitalkort

6.000

2.500

6.000

183.829

175.000

Afskrivninger

175.000
40.000

40.000

23.000

Finansielle Indtægter

-40.000

-68.933

-40.000

Nyanskaffelser

15.000

4.019

15.000

Annoncer og udstillinger

10.000

12.295

836.000

1.132.671

10.000
679.000

-229.000

13.290

-31.000

Administrationsudgifter

Driftsudgifter, i alt
Driftsresultat

6. Valg af bestyrelse.
Sekretær Klaus Paaske, ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem Henrik Mølgaard, ønsker genvalg.
Der var ikke andre kandidater eller interesserede, derfor var der genvalg til de 2.
Suppleant
Der er forslag om at Andreas Jessen indtræder som suppleant.
Dette er vedtaget.
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7. Valg af revisor:
Revisor Malene Mogensen er på valg.
Malene Mogensen blev indstillet og enstemmigt valgt.

8. Evt:
o Ris: Tekniske problem. For 1 md. tids siden var nettet nede 3 gange på en dag.
Svar: Ring til Chresten når problemet opstår, så vil jeg gerne se på det.
o Digitale signal, nogle gange fryser billedet lige et splitsekund.
Svar: Chresten vil gerne prøve et TV med indbygget tuner i.
o Ros: Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde når vi bla. ser på regnskabet.
Der er fremmødt 8 medlemmer, heraf dirigenten. Bestyrelsen er fremmødt med 4 personer,
Henrik Mølgaard var lovligt undskyldt.

