Generalforsamling Farre Fællesantenne den 24. april 2019
5 deltagere inkl. Bestyrelse (4 stemmeberettigede)
Karin Mikkelsen blev valgt til dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Formandens beretning ved Niels-Chr.:
• 2018 med god og stabil leverance fra YouSee.
• 3 nye tilmeldinger.
• Regnskab overgået til Midt Regnskab
• Priserne er måske for lave for nogle af pakkerne, hvilket bestyrelsen ser på i 2019.
• Niels-Chr. takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018.

Kasserens beretning ved Leo:
Gennemgang af regnskabet.
• 3 nye tilslutninger i 2018.
• Salg af materialer for 12.000 kr. i 2018.
• Underskud i 2018 på 38.667,50 kr. og en kassebeholdning på 254.293,43 kr.
• Reparationsudgiften var speciel høj pga. graveskade ved den gamle brugs, hvilket
kan ses på årets resultat.
• Vibeke undersøger om der er penge at spare ved skifte forsikringsselskab.
• Den negativ rente på kassebeholdningen ses desværre tydeligt i regnskabet.

Tilslutningsafgift:
• Ny tilslutning - 3.000 kr. + moms (3.750 kr.)

Indkomne forslag:
• Folke Jensen ønskede et gebyr på indbetalingskort, så dem der belaster foreningen
økonomisk og tidsmæssigt betaler derfor.
• Gebyr på 30 kr. pr. indbetalingskort foreslået.
• Afstemning:
For
4
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0
Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant.
Bestyrelse:
• På valg Randy Elbert Jønsson og Leo Mortensen, Randy modtog ikke genvalg, Leo
genvalgt
• Bestyrelsen foreslog Martin Ravn Didriksen til bestyrelsen, enstemmigt valgt
Suppleant: Flemming Peter Jønsson.
Revisor:
• Karsten Petersen, genvalg
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Div.
• Pakke 0 blev debatteret igen, da der er varslet mulighed for 1 TB forbindelse til
sommer. Da bestyrelsen arbejder på at pakkepriserne opdeles i reel kontingent,
kanalpris, bidrag og div., så kan der udarbejdes en pakke 0 pris.
• Kollektiv boksaftale blev drøftet med fordele og ulemper, og stemningen var at vi ikke
med rette kunne ”påtvinge” alle en boks.
Fordelen ved kollektiv boksaftale er nok størst for YouSee.
• Karin Mikkelsen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 2019.

Farre den 30. april 2019

