Referat af ordinær generalforsamling i Antennelauget ”Mølletoften”, torsdag 22/10-2015
kl. 19.30 på Karlslunde Skole.
Fra bestyrelsen deltog Peter Rytoft, Jens Chr. Mikkelsen og Per Buch. Der var afbud fra Vivian Rasch og Michael Hansen.
Peter Rytoft bød velkommen til alle fremmødte.
1. Valg af dirigent: Ingen af de fremmødte ønskede at være dirigent, og kasserer Peter Rytoft tilbød at være dirigent, hvilket
forsamlingen accepterede. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var
fremmødt 9 medlemmer heraf 1 fuldmagt.
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed: Formanden Jens Christian Mikkelsen gav en orientering om Antennelaugets virke
siden sidste generalforsamling i 2014. Foreningen har modtaget 5 nye udmeldelser i 2015, og antallet af udmeldelser ligger
indenfor det forventede.
Foreningen har heldigvis været forskånet for store uheld i sidste regnskabsår, men et par forstærkere har været defekte og givet
gener for medlemmerne. Vi får stadig flere signaler i luften der kan forstyrre anlægget. Hvis det enkelte anlæg hos medlemmet er
af ældre dato og stik og kabler ikke er skærmet korrekt, kan det give frysende billeder, som derefter giver sort skærm eller
midlertidige streger i billedet. Prøv at sætte kablet fra dåse direkte i modtager uden om evt. harddiskmodtager. Skift evt. stik til
metalstik. Vejledning findes på foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk. Se kanaloversigt på hjemmesiden. Er alt håb ude,
kommer foreningens tekniker og måler for et mindre gebyr. Kontakt bestyrelsen.
Boxer er en mulighed hvor medlemmerne kan købe sig til ekstra kanaler. Der kan købes ned til 1 kanal ad gangen.
Formandens beretning udsendes ikke på papir, men kan findes på foreningens hjemmeside.
3. Aflæggelse af regnskab: Kasserer Peter Rytoft fremlagde regnskabet.
De medlemmer, der melder sig ud, betaler et udmeldelsesgebyr på kr.500, som dækker plombering og andre udgifter til aftaler
med udbydere og tekniker. Der er i 2016 ikke planlagt store investeringer, men vedligeholdelse skal foretages. Lad os håbe på en
mild vinter, hvor kabler skånes for frostskader.
Medlemmerne anskaffer sig stadig store skærme, og anlægget viser et flot billede med mange HD kanaler. Analoge kanaler er på
vej ud. Efter vores informationer er det billedkvalitet medlemmerne efterspørger, og det kan anlægget levere.
4a. Forslag fra medlemmerne: Se forslag i indkaldelsen. Efter en del debat om alternative muligheder blev forslag 1 trukket tilbage
og forslag 2 kom til afstemning. 2 stemte for og 7 stemte imod. Forslaget faldt og det giver bestyrelsen en mulighed for at overveje
hvad vi skal gøre i fremtiden. Ifølge en Gallup undersøgelse ser 72 % af Danmarks befolkning stadig traditionelt tv.
4b. Forslag fra bestyrelsen: Kanalafstemning. Se afstemningen på foreningens hjemmeside. Eneste ændring i forhold til nu er at
TV2 Norge HD kommer i anlægget som digital og Travel vises foreløbig som analog. Ændringen foretages i løbet af november 2015.
Information om ændringen kommer senere. Er der nogen programmer der pludselig forsvinder, kan en kanalsøgning på den
specifikke kanal løse problemet. Ellers kontakt bestyrelsen. Se mere på www.moelletoften.dk.
5. Fremlæggelse af budgetforslag m.m. Kontingent på uændret kr.3.600,00 blev vedtaget, og udgifterne til prisforhøjelserne tages
af kassebeholdningen. Hvis prisstigningerne fortsætter til næste år, og kanaludbuddet er uændret, vil der komme en
kontingentforhøjelse. Budgettet blev vedtaget enstemmigt.
Der blev vedtaget en udmeldelsesafgift på kr. 500 og indmeldelse på kr. 0,00, medmindre der er ekstra arbejde forbundet med
tilslutningen.
6. Valg af bestyrelse og suppleant: Frederik Kirketerp Møllet NY 74 blev valgt. Det var ikke muligt at finde en kandidat til den ledige
post efter Vivian Rasch som ikke genopstillede. Bestyrelsen blev derfor bemyndiget til at fortsætte med 4 medlemmer og arbejde
på at finde et nyt medlem af bestyrelsen.
Som suppleant blev Bjarne Folmann, MH57 valgt, men var ikke interesseret i at indtræde i bestyrelsen på nuværende tidspunkt.
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
Glennie Nielsen og Knud Henning Nielsen blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Torben Hartmeyer TH66 og Bent Jørgensen
TH100 valgt.
8. Eventuelt: Der var en kort debat om antennelaugets fremtid. Skriv til bestyrelsen på hjemmesiden med forslag og ideer.
På foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk findes alle informationer, som er udsendt i 2015.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for foreningen, og for god ro og
orden samt mange gode input. Foreningen er klar til de mange udfordringer, der måtte komme fremover.
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