Referat af Generalforsamlingen den 21.marts 2016
34 fremmødte medlemmer (27 stemmeberettigede) heraf samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer. Stofa
var repræsenteret ved Tom Andersen.

1 Valg af dirigent
Bruno Nielsen vælges enstemmigt.

2 Formandens beretning.
Lars Leerberg Jeppesen beretter indgående om årets gang i Langeskov Antennelaug, og om
fremtiden herunder forventede nye proukter.
Han beskriver den fortsatte chikane fra cirka 10 af byens indbyggere, og henstiller til
at det forhåbentlig er sidste gang emnet skal tages op.
Efterfølgende forklarer Jan Andersen fra Facebookgruppen ”Fiber til Langeskov”, at der nu er
skruet ned for den ubehagelige retorik, hvilket formanden tager positivt imod.
Revisor Jan Pedersen spørger ind til medlemstallet. Svaret er, at det qua den korte
opsigelsesperiode svinger meget, men at det gennemsnitligt har ligget på 1480-90 medlemmer.
Formandsberetningen vedtages derefter enstemmigt.

3 Regnskab.
Linda Bjerrum fremlægger 2015-regnskabet, som viser overskud på 353.802,Der spørges angående administrationsudgifterne. Formanden forklarer, at trods det utroligt lave
beløb, så indeholder beløbet alt, lige fra kontingentopkrævninger til medlemshenvendelser.
Regnskabet godkendes enstemmigt.

4 Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Kasseren gennemgår budget for 2016. Der budgetteres med underskud på 550.811,-, idet
2015-opgraderingen skal betales i 2016.
Torben Kildemoes plæderer endnu engang for, at bestyrelsens honorar er for højt, idet han mener,
bestyrelsen har meget lidt at lave, især i forhold til sin egen tid i bestyrelsen og som formand.
Jan Andersen bakker ham op, mens blandt andre Mogens Møller, Inger Andersen, Kai Nielsen,
Per Rasmussen og Cecilia Jeppesen bakker bestyrelsen op, og beretter om en formand som
brænder for opgaven og er hjælpsom, samt om en bestyrelse som sørger for at Langeskov har alt
hvad man kan forvente af tv- og internetmuligheder i 2016.

John Kristensen må fortælle Torben Kildemoes, at tingene har udviklet sig siden Kilddemoes sad
i bestyrelsen, og at honoraret til alle i bestyrelsen står i forhold til arbejdsindsatsen, og at
Langeskov Antennelaug står som en af de teknisk og økonomisk bedst funderede
antenneforeninger, måske endda den bedste.
Torben Kildemoes antyder, at bestyrelsen ikke betaler skat af fri tv og internet, hvilket afvises af
bestyrelsen, da Torben Kildemoes som tidligere bestyrelsesmedlem selv har haft samme
produkter, og derfor selv ved, hvordan aftalen er om dette. Bestyrelsen er ifølge love og
vedtægter kontingentfrie, mens spørgsmålet om prisen på levering af tv og internet er en aftale
mellem Stofa og det enkelte bestyrelsesmedlem.
Budgettet vedtages med 25 stemmer for og 2 imod.
Forslag 1: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring, som er i overensstemmelse med
vedtaget forslag ved generalforsamlingen 2015, hvor det var lidt uklart, hvor og hvordan det
vedtagne forslag skulle implementeres. Det vedtagne forslag lød således:
”Næste års budget godkendes af generalforsamlingen”.
Bestyrelsen foreslår derfor, at vi indsætter det vedtagne i §4 under dagsordenens punkt 4, som så
får følgende ordlyd:
”Evt. indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent samt budgettet for
indeværende driftsår”.
Forslaget vedtages enstemmigt.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dennis Pallisgaard genvælges enstemmigt.
Linda Bjerrum genvælges enstemmigt.

6 Valg af bestyrelsessuppleanter.
Martin Danielsen genvælges enstemmigt.
Bruno Nielsen genvælges enstemmigt.

7 Valg af revisorer.
Jan Pedersen genvælges enstemmigt.
Knud Dyssemark genvælges enstemmigt.

8 Valg af revisorsuppleanter.
Gunnar Jørgensen genvælges enstemmigt.
Kaj Nielsen genvælges enstemmigt.

9 Eventuelt.
Der stilles spørgsmål angående gentagne pixelfejl. Formanden forklarer, at blandt andre Jan
Andersens frase om, at alle i byen oplever dette er forkert. Tom Andersen forklarer samtidig flere
spørgende, at pixelfejl ikke altid sker samtidig på alle kanaler, da kanalerne ligger på forskellige
frekvenser, og derfor ikke alle er lige udsat for støj fra blandt andet smartphones.
Kai Nielsen beretter om sine problemer, som blev løst med nye tidssvarende kabler, og han bliver
bakket op af flere deltagere. Det ernæsten altid hjemmekablerne som er roden til tekniske
problemer.
Formanden får mange rosende ord om sin person og sin hjælpsomhed af flere deltagere.
Der spørges om, hvorfor bestyrelsen ikke informerede om ChromeCast, da man for år tilbage
lukkede for det analoge signal. Formanden svarer, at ChromeCast intet har med selve signalet at
gøre. Tom Andersen oplyser endvidere om, at hvis man havde et gammelt tv, enten billedrørstv
eller ældre fladskærm uden MPEG4, så kunne man alligevel ikke tilslutte ChromeCast.
ChromeCast giver kun mening i samspil med en computer.
Jan Andersen er meget utilfreds med Stofas Kundeservice, hvilket dog kraftigt imødegås af flere
af generalforsamlingens deltagere, som opfatter Stofa som lydhøre og servicemindede.
Kai Nielsen beretter om store udfaldsproblemer med sit internetabonnement hos TDC.
Formanden takker for god ro og orden, og udtrykker glæde over, at den ubehagelige stemning
ved sidste års generalforsamling ikke mødte op i 2016. Desuden udtrykker han håb om, at flere
unge mennesker møder op ved næste års generalforsamling.

