Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:30
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
I alt 59 stemmeberettigede var mødt frem.
Bestyrelsesformand Henrik Lindholm bød generalforsamlingen velkommen.
Dagsordenen var som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kaj Møller Nielsen som dirigent.
Kaj Møller Nielsen fastslog at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet i Dalum Hjallese Avis
onsdag den 06. januar 2016 samt på Infokanal og hjemmeside.
Stemmeudvalg ved skriftlig afstemning:
Kurt Carstensen som formand, Bo Bødker og Knud Hedelund.
Afstemning ved håndsoprækning:
Knud Hedelund som koordinator og Bo Bødker og Torben Broholm.
Torben Broholm som referent.
Det blev meddelt, at indlæg fra medlemmerne skulle foregå fra talerstolen.
Dagsorden godkendes af generalforsamlingen.

Dagsorden pkt. 2. Formandens beretning
Henrik Lindholm
Beretning for 2016
Som vanligt vil jeg starte min beretning med at konstatere at vi har en sund, og rigtig god forening.
En forening som stadig er medlemmernes egen forening. Heldigvis for det! For det betyder at vi kan holde de
lave priser som er tilfældet, og som vi agter at gøre lavere i det kommende år.
Før vi kommer til det, vil jeg lige orientere om aktiviteten i 2016: Vi har i år kunnet nøjes med at afholde otte
bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget på IFA-messen i Berlin og på CES messen også.
Jeg vil også repetere mine formaninger som vanligt; pas på alle mails hvor der bedes om jeres
adgangskoder og password – hverken vi, fra foreningen, eller andre end de kriminelle beder som disse på
mails. Ring op før du udleverer noget!
Så er der foreningens ’lille’ ny, Knud Hedelund som har overtaget rollen som forretningsfører og bogholder.
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Desværre har mange af jer måtte have fat i ham i året, på grund af de massive problemer vi har haft med
vores nye signal leverandør – men jeg håber at I har opdaget, at I fortsat modtager en god betjening, og nu
endda også kan kontakte os om fredagen.
Så, vi er i bestyrelsen tilfredse med ham på posten til at betjene jer. Og beklager at mange af jer i 2016 har
haft brug for at kontakte vores kontor, det er ikke med vores gode vilje!
Lad min også give den sædvanlige opsang til Copydan og deres afregnings-størrelse – det er helt ufatteligt
at det kan lade sig gøre at opkræve de beløb de gør, og med helt uigennemskuelige beregningsregler i en
organisation som er vanskelig at gennemskue.
Fakta er, at en særdeles stor del af jeres regning går til Copydan, hvis underforeninger blandt andet
anvender store summer på avisannoncer for Nabolandskanalerne. Nej tak, siger jeg bare på vegne af din og
min økonomi.
Nu vi er ved det bøvlede; så håber jeg at de fleste af jer havde fornøjelsen, som ganske få andre danskere,
at se Dronningens Nytårstale. Nogen havde saboteret YouSees udstyr, så signalet røg for mange danskere
den aften. Rigtig skidt!
Heldigvis ikke et problem for os – vi har effektiv backup. Vi var kun nede i få sekunder.
Nogle enkelte kunne muligvis have besvær med kanalerne – men de fleste kunne se hos os. Alle kan dog
som kompensation, se Viasat Play film på vores prøvekanal januar ud.
En af de dage, hvor jeg som formand, bare er så stolt og glad for vores forening, og bestyrelsens måde at
sikre foreningens drift på – for vi har bøvlet med at få en back-up adgang hos YouSee da vi lavede
kontrakten, det lykkedes, og heldigvis!
Derfor blev vi ikke ramt af det nedbrud.
Nu vi er i det spor; så må jeg desværre beklage de gener som en hel del af jer har været ude for i foråret og
sommeren. Det er jo rigtig fint at vi kan lave bland-selv med mere – men vi er indgået i et samarbejde med
en kæmpe virksomhed som har påført os en masse ekstraomkostning målt på vores tidsforbrug, og som ikke
har orden i eget hus. Med det resultat af mange af jer har haft massive problemer på mange måde som vi
aldrig har haft før.
Der er en rigtig lang liste af fejl, problemer og andre former gener, afledt af usammenhængende systemer,
en kæmpe og bureaukratisk organisation hvor man som lille forening skal gøre meget for at blive hørt – det
er bare ikke tilfredsstillende må jeg konstatere. Vi havde fuld opmærksomhed før vi underskrev, men efter,
har det været så som så…
Vi tror det er på vej til at blive bedre – og jeg kan kun sige at jeg er glad for, at vi opnåede mulighed for en
økonomisk kompensation til alle jer – ramt eller ej – som benyttede bland-selv muligheden frem til i sommer.
Alle fik 100 kr. reduktion på regningen i sommer.
Og, en lille nyttig oplysning; modtager i mail, brev eller opringning fra YouSee, så kan i blot se bort fra det –
ingen af jer har en personlig relation med YouSee (via os i al fald) – og modtager i noget, så er det en fejl.
I forlængelse af det kan jeg sige, at nogle af jer har modtaget brev/mail om af FM-båndet forsvinder.
Det gør det ikke!!!!!!! Vi fastholder er udsende i FM båndet som vi plejer.
I et helt andet, og langt mere positivt spor:
På den store og gode plus side, så ved jeg ikke om nogen af jer har ulejlighedet jer med at undersøge prisen
på jeres internet i forhold til andre udbydere. Her laver vi det selv, og som i kan se, så ligger vi helt i bund
med prisen her i byen.
På denne graf, har jeg taget priserne som de øvrige foreninger tager her i byen og nabolaget. Vi har en
hastighed og en pris – det er den blå helt til venstre. Uden at gå meget i detaljer, så kan i se, at kun tre
internet-produkter er billigere end vores, men de er alle tre af en anden kvalitet end vores.
Anvender man en sammenlignelig hastighed, så kan I klart se hvilken pris-fordel i har i vores egen forening,
den gule del viser hvor meget dyrere det er andre steder. Forærer man sit internet til eksterne parter, så
bliver det rigtig meget dyrere.
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På denne graf har jeg taget summen af up og download for at se hvad prisen egentlig er, når man beregner
det pr mb – og som i kan se, så er vi billigst med 90 øre pr mb og en af vores nabo foreninger har et produkt
som koster 50,70 mere pr Mb pr måned end hos os. De gule dele viser hvad det koster ekstra.
Så har hurtige af jer måske bemærket, at jeg viser en anden hastighed end I kender i dag, men det er en af
de gode nyheder her i år, at vi både sænker prisen og hæver hastigheden.
Som i vil se senere, så indstiller vi at generalforsamlingen sænker prisen med 5 kr. pr. måned, til 135 kr. – og
samtidig øger vi hastigheden til 120/30 Mb. Dette dog først i andet kvartal. Så, at bo i vores område, er en
kæmpe fordel i forhold til bredbånd.
Når vi først øger båndbredden i andet kvartal, så skyldes det er der i vort net er en lille andel forældede
modemmer som vi er nødt til at få jer til at udskifte. De står i vejen for at vi kan lave en software opgradering
som er forudsætningen for at øge hastigheden. De berørte er kontaktet, og mange har allerede skiftet.
Kan i huske da et TV var meget dybt, måske 50 cm eller mere? Det var, da det kun virkede analogt.
I dag kan man kun købe fladskærme som er meget lidt dybe, og som kun virker digitalt.
Sagen er, at vi i vort net kan køre mange flere kanaler digitalt, end man kan analogt.
Vi har brug for mere plads. Det for at kunne tilbyde bland-selv og a la carte, men også for at få mere
båndbredde til internet. Derfor lukker vi helt for det analoge signal pr 1. april i år.
Dette har jeg nævnt ville ske sidste år, og jeg har forberedt jer på det de sidste mange generalforsamlinger.
Nu sker det altså. 1. april i år.
Har du et TV som kun kan modtage analogt, så er vores anbefaling at du skal være meget forsigtig med
hvad du gør. Hvis du skal have en god konverteringsboks – så koster en i en god kvalitet omkring 1000 kr.
Så vores råd er, at du skal overveje at købe et nyt TV fremfor en boks. Sådant et tv kan fås fra et par tusinde
i dag.
Så, vær forberedt, vi lukker det analoge signal 1. april som en af de sidste foreninger formentlig.
Danmarks Radio udgiver hvert år en analyse ”Medieudviklingen 2016”. Det er altid en rapport som jeg læser
når den kommer, for vi skal følge med i udviklingen.
Som i kan se; så falder den daglige TV-seening stadig, kanaler med mange reklamer oplever større
tilbagegang, for vi gider mindre og mindre at få stjålet vores tid med reklamer.
Tv-indhold ses nu på computere, tablets, smarttelefoner og spillekonsoller og det ses streamet, og hvor og
når det passer os. Kort sagt – der er en stor transformation i gang på TV-siden.
Vores kilder til nyheder forandrer sig, de fleste her er vant til at få det fra aviser (men faldende), radio (men
faldende) og TV som også er faldende. Fra det amerikanske valg har nogle af jer måske bemærket, at man
siger at der er placeret mange falske nyheder.
Det er rigtig skidt fordi især den unge generation får deres nyheder fra sociale medier som især Facebook
men også andre kilder.
Hvis man ser på befolkningssammensætningen på alder, så er det sådan, at jo yngre man er, jo mere
streamer man sit medie-forbrug – det er den gule del (som princip). Nye målinger viser at omkring 390.000
streamer dagligt. Det er rigtig mange.
Jeg gør det selv – det meste jeg ser på mit tv streamer jeg. Jeg gider ikke se reklamer, og i min hverdag er
det super at kunne se det jeg vil, når jeg vil, og hvor jeg vil se det.
Ud af dette, og fra de forandringer vi kan se i medlemmernes form for tilknytning til os, kan følgende
konkluderes:
Som forening skal vi forberede os på, at det som i mange år har skaffet det overskud vi har brugt til
gravearbejder og forbedringer i hovedstationen, nemlig rabatten på tv-kanaler – det forventer vi vil falde i
fremtiden, om ikke andet end fordi flere og flere nedgraderer deres pakker. Det skal vi som bestyrelse og
forening tage højde for.
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Vi skal også forberede os på at færre og færre synes at have behov for TV og tv-pakker. Vi ser det måned
for måned med flere og flere som alene har internet.
…og på vores børns medievaner; se har alene internet, og streamer det de vil se.
Derfor skal vi skal følge med.
Og vi skal gøre noget for at hjælpe jer med streamings tjenesterne – derfor vil vi – formentlig fra 1. marts
kunne tilbyde de af jer som har en ren mellem- eller fuldpakke, adgang til TV2 Play for 55,00 kr. pr måned.
Desværre gælder det kun for præcis de to – følg med på hjemmesiden.

Som i måske har bemærket, så kommer vi i år ud med et pænt overskud. Det skyldes flere ting; blandt andet
sørger Tommy Knudsen nu for at vi selv styrer entrepriser på graveskader, hvor besparelsen er ca. 40-50%,
vi har fortsat tilgang på internet siden, og så har er vi ikke påbegyndt den opgradering i Sanderum som vi
egentlig troede skulle ske i 2016.
Vi er i gang med planlægning af hvor og hvordan, vi skal lægge nye lysledere i Sanderum, således vi er i
stand til at følge med udviklingen på internet-siden.
Vi kender ikke planen i detaljer endnu, men vi regner med at skulle anvende 3-4 mio kroner på det
gravearbejde og anlæg som er nødvendigt for at kunne være klar til at forøge kapaciteten her.
A propos net. Så sker det ting for tiden. Man hører rundt omkring hører at der er vældigt behov for giga-bit
netværk. Det er sådan med det, at italesættes det hyppigt nok, så bliver det er behov man tror man har.
Sagen er, at de el-selskaber som leverer lysleder-forbindelser, kan tilbyde en meget stor hastighed – og det
dermed er en konkurrenceparameter, mere end en reelt nødvendighed.
Vi har analyseret på den problemstilling, og vi kan ikke se det tidspunkt ude i fremtiden hvor det hos os bliver
nødvendigt, uanset hvordan og hvem vi spørger.
Så, vi er ikke i gang i det spor. Fakta er, at en streamet kanal i HD anvender ca 7-8 Mbit – og analyser har
vist at selv i de mest streamings tunge familier, så kommer forbruget ikke over 45-50 Mbit når streamer
samtidigt.
Så, vi har øjne og ører åbne – og ser alene fornuften i at grave noget mere lysleder ned på
hovedstrækningerne og beholde vores nuværende infrastruktur. Gigabit er overkill i øjeblikket.

Lidt til vores dagligdag på kontoret og i teknikken. Vi er af en af vores naboforeninger spurgt, om vi ville
indgå i udvikling af et nyt system til håndtering af internet og medlemmer, til erstatning for vores gamle
’Octopus’ system.
Imidlertid viste det sig at udviklingsomkostningerne ville løbe op i ca. 3 mio. kr., hvoraf vil skulle betale godt
800.000.
Nu er der den procedure i foreningen, at vi altid, når noget koster over 50.000 kr. undersøger mindst et
alternativ, og ligeså her.
Det har medført det bedste vi har gjort i mange år, for vi endte med at købe et færdigt system som er langt
mere udviklet og modent end det system vi kunne blive part i. Ovenikøbet går der ca. 7-8 år for investeringen
ville være tjent hjem.
Så fra 1. december overgik vi til Panther systemet, med det resultat at vi har langt bedre overblik over alle
arbejdsgange og processer, og vi sparer rigtig meget tid på håndtering af regninger, pakkeskift med rigtig
meget mere.
Så vi er henvendelsen tak skyldig – fordi det fik os til at skifte.
Som i kan se, har vi en del midler stående. Det er i dag et problem for os, fordi bankerne siger at fordi de
skal betale 0,55% hvis de sætter deres midler i Nationalbanken, så skal vi også betale 0,55% for at have
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vores penge stående. Vi har selvfølgeligt tilbudt dem, at de kan låne vores penge ud til deres udlåns kunder,
så de ikke behøver sætte dem i Nationalbanken. Men, som i ved, det er jo ikke så enkelt og uha uha…
Så for at finde en ordning på det, har vi bedt to store pengeinstitutter (som det jo hedder) om at komme til
forslag til en placering som i det mindste ikke er negativ. Den proces er ikke færdig – men vi arbejder på en
løsning der som minimum ikke koster os penge.
Lad mig lige gå lidt tilbage til årets overskud og føre det frem til hvad vi planlægger for det kommende år:
Som i vil se om lidt, så vil vi bede jer om at stemme for en sænkning af prisen for mellem- og fuldpakkerne
med 10 kroner, og en sænkning af internetprisen med 5 kroner. Dette fordi vi dermed ønsker at budgettere
med et lavere overskud end sidste år, og for ikke at oparbejde et så stort overskud som vi har i år.
Ud over dette så kan jeg også sige at vi er i gang med at ændre vores hjemmeside, så den bliver det, der i
dag kaldes ’responsiv’ som betyder at den selv tilpasser sig til det medie som siden vises på, uanset det er
en smartphone, en tablet eller en computer.
Endelig, som jeg tidligere har været inde på, så er vi i gang med at få de medlemmer som har et såkaldt
DOSCIS 2.0 modem til at skifte til et nyere, så vi kan opgradere vores software i hovedstationen til styring af
internet delen.
Lad mig afslutte beretning med at slå fast overfor jer, at bestyrelsen sætter en stor ære i, altid at huske at
foreningen er medlemsejet og det faktum styrer vores valg og handlinger.
Af det følger, at vi kontinuerligt arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet til den lavest mulige pris.
Som altid, så gælder det radio, det gælder TV og det gælder Internet.
Det vil vi fortsætte med.
Tak!

Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til beretningen.
Niels Ipsen
Tak til formanden for en god beretning og stor ros til kontoret for god betjening. Har købt nyt modem men
mener ikke at hastigheden på internettet er god nok. Formanden bragte selv emnet op omkring en god og
sund forening men Niels har to gange tidligere stillet spørgsmåltegn til egenkapitalens størrelse som han vil
vende tilbage til under aflæggelse af regnskabet.
Poul Jørgen Pedersen
Også en tak til formandense beretning. Nye medlemmer, tilflyttere til foreningens område, kan ikke få tildelt
en e-mail adresse men hvad med eksisterende medlemmer, kan man være sikker på at beholde de
eksisterende e-mailadresser.
Henrik Lindholm og Kent Hansen
Det er rigtigt at nye medlemmer ikke tilbydes en e-mailadresse. Det er besværligt og omkostningstungt for
foreningen og det er rigtigt nemt at oprette e-mailadresser ved andre udbydere. Der er på nuværende
tidspunkt ingen planer om at nedlægge de eksisterende e-mailadresser.
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere der ønskede ordet, og dermed blev beretningen godkendt.
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Dagsorden pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Årsregnskabet 2016
1.000 kr.
Udgifter

Indtægter

TV + IN årskontingent
Programsalg
Rabatter
Internetforbrug
Øvrige inkl. modems
Renteindtægter inkl. Kursreg.

Budget 2016
1.000 kr.
Udgifter

1.919
10.414
834
3.243
840
387

Programkøb
Driftsomkostninger
Nyanskaffelser og renovering
DSA Teknik
Administration

10.323
2.025
714
1.205
1.391

1.923
10.324
0
3.091
450
200
10.324
1.625
900
950
1.300

15.658
Afskrivninger
Årets overskud

17.637

15.099

30
1.949

15.988

46
843

17.637

Balance

Indtægter

17.637

15.988

15.988

Balance pr. 31. december 2016
Aktiver
1.000 kr.
Værdipapirer
Huslejedepositum
Anlæg
Afskrivninger
Driftsmidler
Afskrivninger
Varelager Modems
Tilgodehavender
Moms
Periodeafgrænsningsposter
Likvider

Passiver
1.000 kr.
1.950
10
6.792
-6.792
228
-49
214
115
1.264
2.521
10.305

Formue 1. januar 2016
Overskud
Formue 31. december 2016

Feriepenge og skatter
Kreditorer

16.558

14.450
1.949
16.399

122
37
16.558

Odense SV, den 17. januar 2017.
Søren Kvist, kasserer.

Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2016.
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Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til regnskabet.
Niels Ibsen
Som før nævnt er vi en god og sund forening og kan konstatere at egenkapitalen er vokset til ca. 16miokr.
Har spurgt ind til emnet flere gange og har hver gang fået at vide, at foreningen skulle ruste sig til den
teknisk udvikling. Niels vil opfordre til at halvere formuen, gøre programmerne endnu billigere og på den
måde tilgodese medlemmerne over den næste årrække.
Henrik Lindholm
I bestyrelsen har vi også diskuteret emnet rigtigt meget. Bestyrelsen er dog ret sikker på at rabatterne på TVdelen vil sænkes og helt forsvinde inden for en kort årrække.
Jf. beretningen igangsættes projektet i Sanderum mht. gravearbejdet for lyslederudvidelsen og det vil også i
hovedstationen kræve store omkostninger for hardware, CMTS mv.
Udviklingen inden for hardware går utroligt stærkt, det er dyrt, koster mange penge og bestyrelsen
undersøger ofte muligheden for at købe brugt hardware hvilket vi har god erfaring med.
Næste år vil vi budgettere med et langt lavere overskud men bestyrelsen vil stadig gerne være i stand til at
opretholde en polstret bankbog til den fremtidige tekniske udvikling og vil derfor ikke anbefale at halvere
formuen.
Jørgen Nielsen
Er enig med Niels Ibsen omkring størrelsen på egenkapital og at det er store tal som der jongleres med.
En meget høj egenkapitalprocent i en medlemsejet forening hvor pengene faktisk er medlemmernes.
Der budgetteres ikke med rabatter men ser man de indvundne rabatter fra de foregående år, har de figureret
som en stor indkomst og samlet set har foreningen genereret et overskud på omkring 5miokr.
Mht. negativ rente og placering af formuen vil Poul ikke anbefale investeringsforeninger pga. bl.a. kurstab
idet at alle forventer at renten vil stige igen. Som tidligere bankmand vil han klart anbefale at sprede
formuen, undersøg flere forskellige pengeinstitutter, og passe på investeringsforeningerne.
Synes generelt ikke at vi skal have så stor formue og synes at den skal reguleres over en
kontingentnedsættelse.
Henrik Lindholm
Grunden til at rabatterne ikke figurerer i budgettet er at foreningen er underlagt en fortroligheds klausul og
derfor budgetteres der ikke med rabatter.
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke nogen som ønskede ordet og dermed blev regnskabet godkendt.

Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag
Kaj Møller Nielsen
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Dagsorden pkt. 5 Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for
køb af programmer
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017.
Årskontingent:
Årskontingent TV
Årskontingent TV + Internet
Årskontingent Internet u. TV

kr. 360,- (uændret)
kr. 600,- (uændret)
kr. 720,- (uændret)

Bestyrelsens forslag til beløbsramme for Internet og TV for 2017.
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Internet:
Uden TV, fri forbrug pr. måned
Med TV, fri forbrug pr. måned

kr. 175,- (fald på kr. 5,- pr md)
kr. 135,- (fald på kr. 5,- pr md)

Samtidig forventes det i andet kvartal 2017 at øge internethastigheden på ”Up- og Downstream”
fra 100/25Mb til 120/30 Mb.
Rådighedsbeløb til kanalkøb:
Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke

pr. måned kr. 145,- (uændret)
pr. måned kr. 320,- (fald på kr. 10,- pr md)
pr. måned kr. 485,- (fald på kr. 10,- pr md)

Dyrup Sanderum Antenneforening

Budget 2017

Udgifter
Kontingenter
Salg IN
Salg TV-programmer
Øvrigt
salg
Renter m.m.

Indtægter
1.822.920
3.432.060
10.193.736
545.600
36.000

Programkøb
Driftsomkostninger
Vedligehold
DSA Teknik
Administration
Afskrivninger
Overskud

10.397.976
1.897.135
400.000
1.432.640
1.376.700
46.000
479.865

Balance

16.030.316

16.030.316

Bestyrelsens forslag til kontingent 01.04.17 - 31.03.18:
Årskontingent TV
Årskontingent TV + IN
Årskontingent IN u.TV

360,600,720,-

Rådighedsbeløb til internet & kanalkøb pr. 01.04.17:
Med TV, fri forbrug pr. md
Uden TV, fri forbrug pr. md

135,175,-

Grundpakke pr. måned

145,-

Mellempakke pr. måned
Bland selv (10 kanaler)

320,320,-

Fuldpakke pr. måned
Bland selv (31 kanaler)

485,485,-

Pakkeskift

225,-
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Henrik Lindholm gennemgik budgettet for 2017.
Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til budgettet.
Niels Ibsen
Der er ikke i budgettet for 2017 afsat et beløb til investering, er det korrekt?
Henrik Lindholm
Jf. beretningen planlægges udvidelsen i Sanderum for 2017 men vi har på nuværende tidspunkt ikke et
overblik over den samlede investering, derfor er der ikke budgetteret hermed.
Niels Ibsen
Det er en rigtig god ide med nedsættelse af mellem- og fuldpakken og opfordre forsat med at tilgodese
medlemmerne.
Jørgen Nielsen
Jf. budgettet for 2017 er overskuddet på 479tkr men i virkeligheden kan vi regne med et tillæg på indvundne
rabatter, jf. de forgangne år, således at overskuddet måske reelt bliver 1.300miokr. Er det det som
medlemmerne vil have?
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere der ønskede ordet, og dermed blev budgettet for 2017 godkendt.

Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter
På valg var Søren Kvist og Torben Broholm som begge modtog genvalg.
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var.
Valgt blev Søren Kvist og Torben Broholm.
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen havde foreslået Jonna Hansen og Jytte Kross.
Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 7. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Bo Bødker, Revisorgården, til revisor og Registreret Revisor Leif
Christensen, Revisorgården, til revisorsuppleant.
Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 8. Eventuelt
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.
Klaus Bo Madsen
Har et problem med at talen ikke følger billedet på fjernsynet.
Tommy Knudsen
Vi har i øjeblikket et aktuelt problem med TV2 hvor der er forskel på lyd og billede.
På enkelte fjernsyn kan man justere lyden i forhold til billedet.
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere der ønskede ordet til eventuelt.
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Henrik Lindholm
En stor tak til generalforsamlingen og især debatten omkring foreningens overskud. Vi er klar over
problematikken og vil arbejde grundigt med emnet hen over året.
Næste års generalforsamling bliver onsdag den 24. januar 2018 kl. 19:30 samme sted. Tak for god ro og
orden og tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40.

Referent
Dato
29. januar 2017

Dirigent
Dato
29. januar 2017

Torben Broholm

Kaj Møller Nielsen
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