
Generalforsamling d. 13 marts 2014 
Referat 

 
  Dagsorden :  
   

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

 
Der var 82 fremmødte, heraf 75 stemmeberettigede 
 
Evan Skjelmose bød velkommen til Generalforsamlingen og takkede for det flotte fremmøde. 
Ligeledes blev der budt velkommen til vores 2 gæster Susanne fra TV2 og Henrik fra Yousee. 
 
Susanne fik først ordet og fortalte om TV2-Fri. Herefter startede den egentlige 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: 
 
Har vi fibernet i Biersted Antenneforening ? 
 
Ja, der er fiber ud til vores 2 ”øer” her i byen og da i allerede i år udvides dette til 5 øer, og i 
2016-2017 kommer så udvidelsen til 8 øer også her vil der komme fiber ud. Dette betyder at 
fiberen kommer tættere på brugeren og dermed kommer vi på forkant med udviklingen. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Carlo Nyvang Jensen 
Se særskilt punkt med regnskab. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor drift af infokanal stod i regnskabet, når aftalen var sagt op. 
Aftalen er sagt op pr. 1 Januar, derfor er den i regnskabet for 2013. 
 



Driftsbudget 2014 blev også gennemgået og her blev der fortalt om den kommende udvidelse 
af anlægget. 
 
 
Regnskabet blev godkendt   
 
 
 

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

5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Forslag til vedtægtsændring i §7: meddelelse på ÅBN Signalforsynings informationskanal vedr. 
indkaldelse til Generalforsamlingen blev fjernet, da vi ikke længere har kanalen. 
Generalforsamlingen indkaldes fremover via lokale avis og Foreningens hjemmeside.  
 
I dagsordenen blev pkt. 4 og 5 byttet. Så fremover vil punkt 4 være:  behandling af indkomne 
forslag og punkt 5 vil være fastsættelse af kontingent. Denne ændring for at imødekomme at 
et evt. indkommet forslag kunne få indflydelse på fastsættelse af kontingentet 
 
Det ovenstående blev enstemmigt vedtaget. 
 
Herefter var der afstemning om TV2- Fri. 
Den blev stemt ind med 42 Ja stemmer mod 33 nej stemmer. 
 
 

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. 
 
4 medlemmer på Klitgaardsvej havde problemer internettet kørte meget op og ned i 
hastighed samt modem faldt periodisk ud.  
 
Antenneforeningen tager fat om problemet. 
 
Der var ønske om at se sin BierstedAf mail som webmail, det kunne faktisk lade sig gøre ved 
at gå ind via Yousee/foreningsmail fortalte Henrik fra YS. 
 
Der havde været problemer med at sende mail fra smartphone. Medlemmet skulle præcisere 
problemet i en mail til Henrik (YS), som så ville bære den videre. 
 
Der blev spurgt ind til om der er Fair Use grænser. Ja, det er der og grænserne hæves i takt 
med hastigheden. 
 
Der var også klage over Plus boksen. Bl.a. var der problemer med lyden kom først efter et 
stykke tid. 
 
Kundesupport hos Yousee er op ad bakke som et medlem udtrykte det. 
 
Der har været testet på 4G netværket og dette betyder at der stilles endnu større krav til 
installationerne i hjemmet, for 4G netværket er kommet for at blive og det kan give 
indstråling således at nogle programmer ikke kan ses.  
 
Der er kommet 11 nye webkanaler ud af huset nu, men vi mangler stadig moderkanalen TV2. 
Der er forhandlinger i gang mellem YS og Tv2 , men hvad de fører til vidste man ikke endnu. 
 
Susanne fra TV2 fortalte at de ville til at ændre på indholdet af kanalen så den var lidt mere 
for det lidt mere modne publikum. 
 
Hvorfor har vi ikke Regionspakken frem for foreningsaftalen her i Biersted. Foreningen vil 
hele tiden arbejde på at få mest muligt til den bedst mulige pris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 


