
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening 

19. marts 2013 
 

afholdt i Spar Es i Gistrup. 

 

 

Formanden bød velkommen.  

 

Ad 1. Valg af dirigent.  
Jesper Saugstrup Jensen blev valgt af forsamlingen.  

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig.  

Der var 17 fremmødte som var stemmeberettiget incl. bestyrelsen. 

 

Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.  
Rene Wiebenson blev valgt som referent.  

Interne revisorer blev valgt som stemmetæller.  

 

Ad 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til 

godkendelse.  
Formanden gennemgik årets beretning.  

 

Stikord til den mundtlige beretning:  

Retssagen:  
Er nu helt afsluttet, efter at den fogedsag som NTA fik startet efter retssagen er blevet afgjort primært til 

GAF’s fordel. Hvis der skal ske mere på dette område så skal NTA starte helt ny retssag.  

 

Prisstigninger.  
I år er det blevet til stigninger på mellem 120 kr. og 228 kr. pr. pakke til dækning af prisstigninger på 

TV pakker og service. Hvilket svarer til 10 kr./mdr. for lille pakke og 19 kr./mdr. for mellem og stor 

pakke. Der blev monteret el målere på 6 skabe sidste år for at måle forbrug på de største enheder, det er 

endnu for tidligt at se den fulde effekt af dette. Men det skulle gerne resultere i faldende omkostninger 

på el. 

 

DKTV omstrukturerer.  
Internet bliver fremover leveret af YouSee. GAF har derfor forhandlet ny kontrakt med YouSee 

gældende for 3 år. For GAFs medlemmer betyder dette ikke noget i praksis. Modem og e-mailadresser 

ændres ikke. Til gengæld vil medlemmerne fremover få adgang til op til 100 Mb internet, WEB-tv, 

YouSee- musik og WEB-tv ude, hvilket betyder man kan se sine tv kanaler på pc/ipad osv. hvor der nu 

er internet til rådighed (sommerhus, campingvogn osv.) I den nye kontrakt er der indbygget en opdeling 

af øer, hvilket bevirker at Nøvling får trukket fiber her til foråret, således de også er 100% på nettet med 

bedste kvalitet. Kontrakten kan opsiges i 2015 så har man ca. 1 år til at finde evt. ny leverandør. 

 

Medlemmer.  
Der er kommet nye medlemmer til bla. Enghuset på Roden har 46 mulige tilslutninger hvor der før kun 

var 1. Vi er gået fra 1518 medlemmer i 2012 til 1560 medlemmer i 2013. 

 

 

 



 

Spørgsmål til beretningen  
Er Yousee musik gratis, hvilket den er med undtagelse af hvis man er på en af de to laveste 

internethastigheder 0.5 og 1 mbit. 

 

Hvilke andre udbyder muligheder har vi efter kontrakt udløb, det er svært at svare på da vi ikke ved 

hvad der findes af muligheder i 2016, men i dag er der kun Stofa som alternativ. 

 

Stiger TV priserne i 2013 hvis Yousee tilkøber flere kanaler, det gør den ikke da den altid er fastsat en 

år frem og de er kontraktlig forbundet til ikke at kunne hæve priserne mere end normal regulering. 

 

Bliver der mulighed for at tilvælge/fravælge kanaler i pakkerne, man kan ikke fravælge men det bliver 

muligt fremover at kunne tilkøbe 1 ekstra kanal hvor man i dag skal tilkøbe min. 4 kanaler. 

 

Godkendelse af beretning  
Beretningen blev enstemmig godkendt.  
 

Ad.4. Godkendelser af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg vedtægterne skal forelægges 

generalforsamlingen.  
Den nye kontrakt blev enstemmig godkendt. 

 

Ad.5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Tommy Thulstrup gennemgik regnskabet i detaljer.  
Regnskabets nøgletal kan ses på www.gaf.dk.  

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

 

Ad 6. Eventuelle forslag  
Der er ingen indkomne forslag.  

 

Ad 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.  

Tommy Thulstrup gennemgik budget i detaljer.  
Budget kan ses på www.gaf.dk.  

 

Budget for 2013 blev enstemmig godkendt.  

Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for 2013 

• Tilslutnings afgift  = 6.975 kr.  

• Åbne og lukke gebyr  = 500 kr.  

• Pakkeskifte gebyr  = 400 kr.  

• Grundpakke  = 1.620 kr.  

• Mellempakke  = 3.600 kr.  

• Fuldpakke   = 4.800 kr.  

 
Budget for 2013 blev enstemmig godkendt.  

 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Rene Wiebenson blev genvalgt.  

Carsten Griem blev genvalgt.  

Per Sørensen blev genvalgt.  
 

Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Martin Milverts blev genvalgt som 1. suppleant.  

Ejvind Nørgaard blev genvalgt som 2. suppleant.  



 
 

Ad 10. Valg af intern revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år  

Jens Christensen blev genvalgt som intern revisor for 2 år.  

Henrik Nissen blev valgt som intern revisor for 2 år.  

Per Jacobsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.  
 

Ad 11. Eventuelt.  

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.  

Referent Rene Wiebenson. 

 

 

 

 

 

Dato      Dato 

 

 

Jesper Saugstrup Jensen     Jørn Simonsen  

Dirigent      Formand 


