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Der var 21 fremmødte. Carlo Nyvang Jensen bød velkommen til 
Biersted Antenneforenings Generalforsamling. Der blev indledt 
med et mindeord og 1 minuts stilhed til ære for Evan Skjelmose, 
der var stifter af Biersted Antenneforening og formand for 
foreningen gennem 40 år.   

1. Valg af dirigent  

Niels Erik Pedersen blev valgt til dirigent.  

2. Aflæggelse af formandens beretning ved Carlo Nyvang 
Jensen  

Se særskilt punkt med beretning.  

 

 



Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:  

Har I tænkt på at lægge gebyr på Girokortindbetalinger ? 

Vi har selvfølgelig drøftet det i bestyrelsen, da det er en tidsrøver 
hele tiden at skulle kontrollere om medlemsskabet er betalt. Vi vil 
dog ikke pådutte nogen denne afgift før der er meldt ud i god tid. 
Det er også billigere og nemmere for det enkelt medlem at have 
det over Betalingsservice 

Kan det lade sig gøre at få sat sin internethastighed ned ? 

Lige pt er der nye hastigheder og priser på vej, hvor YouSee løfter 
hastighederne op til samme pris. Dette er for at undgå de mange 
forskellige typer og sammensætninger af bredbåndsløsninger, vi 
kan derfor pt ikke sige så meget, men bliver klogere på det hele 
først i efteråret. Nogen havde allerede fået mail om at de ville blive 
sat op i hastighed. 

Det der open-net som i snakker om, er der plads til nye udbydere i 
vores net ? 

Open net er noget vi snakker meget om i bestyrelsen og har også 
drøftelser i gang. Rent teknisk tager det kun en lille uge, men det 
er lidt mere kompliceret at få det indført, da der er mange hensyn 
at tage, men vi er i gang . Og ja der er masser af plads i vores net, 
som vi fik opgraderet til Gigaspeed. 

 

Herefter blev beretningen Godkendt.   



3. Aflæggelse af regnskab ved Gitte Kristensen  

Regnskabet godkendt  

4. Behandling af indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsens foreslår et uændret grundkontingent på 275 kr i år.  

Forslaget om uændret grundkontingent vedtaget.  

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  

Kim Christensen og Gitte Kristensen var på valg og alle modtog 
genvalg.  

Bestyrelses suppleant Gitte Kristensen var gået ind i bestyrelsen 
efter at Evan Skjelmose, så der skulle en ny suppleant til og det 
blev Kristian Thybo Nielsen. Bestyrelses suppleant Thomas Frost 
modtog genvalg.  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Genvalg til Niels Erik Pedersen som revisor og Peder Pedersen, 
som suppleant.  

8. Eventuelt.  

YouSee og Discovery, havde fundet fodslag, men dette blev 
underkendt af Discovery`s amerikanske ejere, så der snakkes 
stadig sammen 



	


