
Generalforsamling d. 8 marts 2016 
Referat 

 
  Dagsorden :  
   

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisor suppleant 
8. Eventuelt. 

 
Der var 43 fremmødte, heraf 36 stemmeberettigede 
 
Evan Skjelmose bød velkommen til Biersted Antenneforenings 40 tyvende Generalforsamling. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Niels Erik Pedersen blev valgt til dirigent.  
 

2. Aflæggelse af formandens beretning ved Evan Skjelmose 
Se særskilt punkt med beretning. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
Nu da nogle kanaler var blevet flyttet og der havde været analog sluk, var der spørgsmål til 
hvor vidt kanalerne ville blive flyttet igen? 
Ja, som sagt har der været analog sluk på mange kanaler og man har hele tiden tilpasset 
nettet således at vi maksimal udnyttelse af det. Fremover vil man fra Yousee bestræbe sig på 
at der højst en gang årligt flyttes kanaler. 
 
Der var også ønske om åbent hus arrangementer igen med nogle billige TV- tilbud.  
Dette har bestyrelsen dog ingen planer om p.t.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Carlo Nyvang Jensen 
Se særskilt punkt med regnskab. 
 
 
Regnskabet blev godkendt   
 



 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsens foreslår et uændret grundkontingent på 275 kr.   
 
Forslaget om uændret grundkontingent vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
 
Evan Skjelmose og Henrik Rasmussen var på valg og alle modtog genvalg. 
 
Bestyrelses suppleanterne Kim Christensen & Leif Lenz modtog genvalg 
 
 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 
 
Genvalg til Niels Erik Pedersen som revisor og Peder Pedersen som suppleant. 
 
 

8. Eventuelt. 
 
Spørgsmål under evt.: 
 
Er der Wi-Fi i Routeren? 
Ja der er både 2,4 GHZ og 5 GHZ 
 
Med de høje hastigheder på 300, snart 500 og snart 1000 MBit er det så Coax eller lys der skal 
være ved ude ved slutbrugeren? 
Vi har ved vores nye Ø deling, hvor vi har delt byen op i 8 øer, hvor der er en fiber ude ved hver 
ø, og kan derfor levere de høje hastigheder på Coax. 
Vi optimere hel tiden vore net og i 2016, 2017 og 2018 vil der blive investeret omkring 1,3 
millioner i nettet. Og til trods for dette vil vi alle årene komme ud med et overskud. 
 
Er der stadig Copydan på DR1 ? 
Ja det er der desværre på alle programmer. Bl.a. er det Copydan der står for undertekster til 
Svensk og Tysk TV. 
 
Kommer der frit pakkevalg? 
Ja det forventes der, når muligheden er der. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


