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Referat af generalforsamling 2015
1.

Valg af dirigent
a. Ronald Juel Pedersen foreslås og vælges.
b. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og
indkaldt.

2.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år til godkendelse
a. Foreningen er nu snart 6 år gammel.
b. der er en lille udsivning af medlemmer, pt er antallet af
medlemmer 742. En del af denne nedgang skyldes nedlæggelse af
lejeboliger gennem Thisted Bolig.
c. Bestyrelsen er fortsat den samme som i 2009, men Morten Bach
Andersen har desværre måttet trække sig som medlem af
bestyrelsen grundet helbredsproblemer.
d. Signalstabiliteten har været god i år. Foreningen står primært for
service og pakkeskift selv. Det har været en klar forbedring af
servicen for medlemmerne.
e. TV pakkerne er dyre - fortsat 60,- kr. billigere end YouSees egne
priser men bestyrelsen er klar over at det er dyrt. Desværre er det
programafgifter der koster de mange penge, ikke foreningens
dækningsbidrag på ca. 50.- om måneden.
f. Der er ikke lavet investeringer i anlægget i år. Aftalen med Yousee
er opsagt, med henblik på ny forhandling.

Planerne for fremtiden
a. Formanden præsenterer en oversigt over prisudviklingen siden
2009. Der er en del medlemmer der vælger at skifte til en lavere
pakke.
b. Fritvalgspakker gennem Yousee er ikke blevet en succes.
c. Der arbejdes i foreningen på at etablere muligheden for internet
uden TV. dette kommer inden årets udgang.
d. Vi har ikke på nuværende planer om at udbygge anlægget.
GODKENDT
3.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
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a. Foreningen er færdige med at afdrage omkostningerne for
ombygningen i 2009.
Regnskab gennemgået af revisoren – Godkendes.
4.

Eventuelle forslag.
a. Ingen forslag.

5.

Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det
løbende regnskabsår. der er budgetteret med et overskud på
180.000.a. Godkendes.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
a. Kristian Bjerregaardb. Keld Poulsen– Genvælges
c. Suppleanter:
1. Suppleant Jan Kristensen
2. Suppleant Arne Vang Poulsen

7.

Valg af revisor.
a. Tove Røge Nielsen
b. Ellen Andersen
Vælges.
Eventuelt.
a. Ros til bestyrelsen for arbejdet.
b. Der er en lang drøftelse af prisudvikling, strategier til at presse

8.

programleverandører mm. vi drøfter muligheden og de spæde
planer om at etablere eget internet.

