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1.

Valg af dirigent
Formand/Morten Paaske: Bestyrelsen vil gerne pege på Johan Rudebæk som dirigent, er der andre kandidater?
Referat/Beslutning:
-Johan Rudebæk er valgt.

2.

Beretning om foreningens virksomhed
Formand/Morten Paaske: Gennemgang af beretningen
Dirigent/Johan Rudebæk: Er der spørgsmål fra salen?
Spørgsmål fra salen:
Salen: Jeg får i øjeblikket internet ved YouSee, den pris som I viser på 269,- kr er
det en kommende pris? Jeg betaler i øjeblikket 299,- kr. for 100/20 forbindelse.
Formand/Morten Paaske: Nej, det koster det også i dag, så det lyder desværre som
om du bliver snydt, du skal tage fat i YouSee.
Salen: Link til Facebook virker ikke
Formand/Morten Paaske: Vi får linket til at virke
Salen: Jeg kan ikke se hvad der er i de forskellige pakker, men det er håndøre vi
snakker om i forhold til priserne, jeg tror der er mange der ønsker sportskanaler og
de koster, og hvis man ønsker dem, hvad bliver priserne så? Jeg tror der bliver stor
utilfredshed med pakkerne. Jeg syntes vi skal forblive ved YouSee.
Salen: Bredbånd ”only” findes den ikke i dag, er det noget som der vil komme?
Formand/Morten Paaske: Ja, den mulighed kommer.
Salen: Ved ny udbyder skal der pilles der og der, og så er pengene/besparelsen væk.
Så hellere YouSee, og lad dem komme med nyt bud. Man skal værne om YouSee.
Salen: Alle antenneforeninger mister medlemmer, ikke kun dem som har YouSee
Formand: Ja, det er rigtigt, bla. har Vejen antenneforening mistet 1 medlem i 2016
Bestyrelsen/Hans Nissen: Er medlemmerne klar til at binde sig til en lang konkret
Salen: Spredt ja
Salen: Arbejd rolig videre med YouSee
Salen: Jeg syntes vi skal spørge os selv, hvad vil vi have? Bland selv, det koster må
vi erkende, og så bliver prisen måske højere end fuldpakken?
WebTV, hvad med det? Det kan YouSee levere.
Formand/Morten Paaske: Canal Digital kan også levere WebTV.
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Salen: Når man har 3 produkter ved YouSee får man besparelse, hvem kan give det
hvis vi pludselig ikke har YouSee mere? Og hvem kommer og indstiller mit TV?
Salen: Medlemmerne har forskelligt behov.
Salen: Vi kommer ude fra landet og er flyttet til byen, vi syntes YouSee levere et
stabilt signal, vi er godt tilfredse med det vi har i dag.
Salen: Hvis man ønsker alle sportskanalerne så er YouSee billigere på fuldpakken.
Formand/Morten Paaske: Hvis man blander alle sports kanalerne ned i mellempakken, så er den billigere.
Salen: Jeg undre mig hvorfor det er YouSee og Canal digital der er valgt som mulige
leverandør og ikke andre, hvorfor ikke Stofa? YouSee giver god service.
Formand: Stofa har været inde i billedet, men de ligner YouSee så meget at vi i forhold til dem lige så godt kan blive ved YouSee.
Salen: Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det store arbejde og formandens beretning.
Salen: Jeg tror den store opbakning der er i aften viser det er YouSee fans der er
kommet i aften, så hvorfor ændre noget der virker?
Bestyrelsen/Erik Gram Hansen: bestyrelsen har lavet en kundeundersøgelse med ca.
300 besvarelser, fleste af dem svare at de er medlem af YouSee, ikke ChristiansfeldNet, det viser at vi i øjeblikket ikke har den selvstændighed som en forening
burde have. Vi kan se at medlemstallet falder og det ønsker bestyrelsen at reagere
på.
Problemet er og har altid været oplandsbyerne, det er dyrt og en udfordring at få
dem koblet sammen med Christiansfeld så vi kan tilbyde samme løsning til hele
foreningen.
Bestyrelsen vil sikre at oplandsbyerne minimum en 1 til 1 løsning i forhold til det
der findes i dag.
Det er bestyrelsens tarv at tage en beslutning og et valg der er til gavn for foreningens medlemmer.
Salen: Kæmpe arbejde fra bestyrelsens side, jeg syntes det er på tide at prøve noget
nyt, og støtte op om nyt forslag til leverandør.
Formand/Morten Paaske: Kort info om oplandsbyerne; Taps, Stepping, Sjølund,
Fjelstrup er koblet på for 10-11 år siden i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Der gik man over til digital løsning, stor opgradering, mange penge, dialog om forskellige løsninger, TDC kom med den rigtige løsning dengang.
Men nu er der nye muligheder som kan bruges i oplandsbyerne.
Her i ellevte time er Yousee kommet med en 3 årige aftale, i forhold til første oplæg
på en 9 årige aftale. Den 3 årige aftale er en forlængelse af den nuværende aftale
uden opgraderinger.
Salen: 3 år med YouSee, hvad vil det gøre ved vores anlæg som så ikke vil blive
opgraderet?
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Formand/Morten Paaske: YouSee påstår at vores anlæg hurtigt vil blive forældet.
Dirigent/Johan Rudebæk: Hvis der ikke er flere spørgsmål så vil jeg gerne høre om
salen kan godkende beretningen?
Referat/Beslutning:
Ingen der stemmer imod
Dirigent/Johan Rudebæk: Så vil jeg erklære beretningen for godkendt.
3.

Aflæggelse af regnskab
Referat/Beslutning:
Kasser/Lars Henrik: Fremlæggelse af regnskab
Med et regnskab der ville slutte 31/12-17 vil vi have haft et overskud på knap
51.000,- kr.
Dirigent/Johan Rudebæk: Er der spørgsmål fra salen:
Salen: Personale omkostninger, hvad dækker det?
Kasser/Lars Henrik: Det er lønomkostninger til vores bogholder, 10 timer om ugen
Formand/Morten Paaske: Regnskabet er kun til orientering og er ikke til godkendelse. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling i 1st kvartal 2018, der vil regnskabet være til godkendelse.

4.

Eventuelle forslag
Referat/Beslutning:
Ingen indkommende forslag

5.

Behandling af budget og driftsbidrag
Referat/Beslutning:
Kasser/Lars Henrik: Budgettet gennemgås. Det er lagt ud med den største udgift der
ville komme ved et evt. skift af udbyder.
Indtægter vil ligge lidt højere pga. internet provision
Foreningen skal forvente et underskud pga af afskrivninger et par år frem hvis der
vælges et skift af udbyder.
Likvid behold på 1,9 mio. pt.
Formad/Morten Paaske: Forslag til driftsbidrag på 450 kr. fortsætter, pakkepriserne
kender vi naturligvis ikke.
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6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Referat/Beslutning:
Morten Paaske: Ønsker genvalg, valgt
Hans Nissen: Ønsker genvalg, valgt
Lars Henrik Larsson: Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen vil gerne pege på Thomas Christian Nissen, han er antenneteknikker og
bosiddende i Christiansfeld.
Thomas valgt
Erik Kill: Ønsker genvalg, valgt

7.

Valg af revisor
Referat/Beslutning:
Malene Mogensen: Ønsker genvalg, valgt

8.

Evt.
Referat:
Salen: Sidste kommentar, fortsæt med at finde en ny udbyder.
I alt deltog 56 medlemmer + bestyrelsen
(Info: Formandens beretning findes i et andet dokument)

