
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening 

24. marts 2015 
 

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.  

Jørn Simonsen 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.  

 

FDA: 

Hovedparten af medlemsregistrering er nu overført til FDA hvilket giver større sikkerhed, mindre 

arbejde og sikkerhed for backup i tilfælde af sygdom ferie osv. 

 

Retssagen:  
Sidste år blev der berettet at der var indgivet ny stævning imod GAF, denne stævning er der nu indgået 

forlig om, hvilket betyder at GAF har testet NTA’s fiber igennem Gistrup og fundet det ok, samt GAF 

har etableret strømforsyning til NTA’s skabe. Vi afventer nu advokater og retten, før vi ved om forliget 

er opfyldt så vi kan få sat et punktum for sagen. 

 

Prisstigninger.  
I år er det blevet til stigninger på mellem 60 kr. og 360 kr. pr. pakke til dækning af prisstigninger på TV 

pakker og service. Hvilket svarer til ca. 5 kr./mdr. for lille pakke, ca. 20 kr./mdr. for mellem og ca. 30 

kr./mdr. for stor pakke.  

Stigninger kommer primært fra programafgift, service og forsikringer. At stigning ikke blev større 

skyldes at det tidligere afdrag til Yousee vedr. fejlopkrævning i 2011 er bort faldet. 

 

Pris for lille pakke er 1.800 kr., 

Pris for mellem pakke er 4.200 kr. 

Pris for fuld pakke er 5.400 kr. 

 

Yousee.  
Vores udbyder aftale med Yousee udløber pr. 31/3-16 derfor bliver nuværende aftale opsagt senest 30/6-

15 og bestyrelsen arbejder på at finde udbydere til at overtage kontrakten, der vil blive indkaldt til ektra 

ordinær generalforsamling foråret 2015 hvor udbydere vil fremlægge deres tilbud for 

generalforsamlingen så der kan stemmes om hvem der skal servicere GAF fra 01/04-2016. 



 

 

Medlemmer.  
i løbet af året har der været til og afgang af medlemmer. 

I 2013 sluttede vi på 1559 og i 2014 sluttede vi på 1556. 

med den nye udstykningen i Sønder Tranders skulle der igen være mulighed for udvidelse af 

medlemstallet. Hvilket vi mærker nu med en del nye medlemmer. 

 

Spørgsmål til beretningen  
Der blev spurgt ind til evt. nye leverandører og om vi kiggede imod Klarup og GVD. Der var fokus på 

at vi skulle få billigere priser på internet. 

 

Godkendelse af beretning  
Beretningen blev enstemmig godkendt.  
 

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

generalforsamlingen.  
Intet at bemærke 

 

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  

 
1. Bestyrelsen foreslår at ordningen vedr. at sænke tilslutningsafgiften fra 6975 kr, til 2975 kr. for at 

tiltrække flere medlemmer og samtidig fjerne genåbningsgebyret med undtagelse af restance 

genåbninger, som blev vedtaget i 2014 skulle køre videre endnu et år. 

Dette blev vedtaget, men skal tages op igen på næste generalforsamling. 

 

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

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

 

Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for 2015 

• Tilslutnings afgift   = 2.975 kr.  

• Lukke gebyr   = 600 kr.  

• Åbnings gebyr ved restance    = 500 kr.  

• Åbnings gebyr ved gentilslutning    = 0 kr.  

• Pakkeskifte gebyr   = 400 kr.  

• Grundpakke   = 1.740 kr.  

• Mellempakke   = 3.960 kr.  

• Fuldpakke    = 5.040 kr.  

• Udsendelse af ektra faktura = 85 kr.  

• Vedr. gebyrer kan der forekomme specielle aftaler/regler for beboer i lejeboliger, de   

gældende regler kan altid ses hos bestyrelsen i GAF. 

 
Budget for 2015 blev enstemmig godkendt.  

 

 

 



 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Per Sørensen blev genvalgt.  

Carsten Griem blev genvalgt. 

Rene Wiebenson blev genvalgt. 
 

Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Martin Milverts blev genvalgt som 1. suppleant.  

Ejvind Nørgaard blev genvalgt som 2. suppleant.  

 

Ad 10. Interne revisorer vælges af generalforsamlingen for to år med en hvert år. Den interne 

revisorsuppleant vælges hvert år for et år. 

Henrik Nissen blev genvalgt 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     Per Sørensen  

Dirigent      Formand 


