Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening
27. marts 2014
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 25 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.

Retssagen:
NTA har nu anlagt ny sag imod GAF, på mange af de gamle punkter fra den gamle sag, så vi er nu i
gang med at gennemgå anklage punkterne med vores advokat, og der har været afholdt syn og skøn på
de skabe som NTA ejer i GAF’s område.
Prisstigninger.
I år er det blevet til stigninger på mellem 120 kr. og 360 kr. pr. pakke til dækning af prisstigninger på
TV pakker og service. Hvilket svarer til ca. 10 kr./mdr. for lille pakke og ca. 30 kr./mdr. for mellem og
ca. 20 kr./mdr. for stor pakke.
Der blev monteret el målere på 6 skabe forrige år for at måle forbrug på de største enheder, Vi kan nu se
den fulde effekt af dette og kan konstatere en besparelse på ca. 30.000 kr./år.
De 6,20 kr. vi betaler for fejlopkrævning af kontingent tilbage i 2011 betaler vi frem til 31/12-14 og
dermed er vi helt ude af denne aftale med Yousee
Pris for lille pakke er 1.740 kr.,
Pris for mellem pakke er 3.960 kr.
Pris for fuld pakke er 5.040 kr.
Yousee.
Da vi indgik aftale om internet fra Yousee fik vi med i kontrakten at YouSee skulle ombygge vores net
og udbygge med flere noder. Dette arbejde er nu fuldført.
Det betyder at vi i dag har 8 noder mod tidligere 6 noder, eller ca. 200 medlemmer pr. node.
det er især med glæde at vi kan konstatere at Nøvling nu også har fået en node. Og dermed er alle dele
af nettet på sammen høje kvalitetsniveau.

Medlemmer.
i løbet af året har der været til og afgang af medlemmer.
I 2013 sluttede vi på 1560 og i 2014 sluttede vi på 1559.
med den nye udstykningen i Sønder Tranders skulle der igen være mulighed for udvidelse af
medlemstallet.
Spørgsmål til beretningen
Der blev spurgt lidt ind til hvad den nye retssag indeholder og hvorfor den er anlagt og hvad vi evt. kan
forvente af udgifter til den. Indtil videre har det kostet os advokat salær på ca. 30.000 kr.
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 sænke tilslutningsafgiften fra 6975 kr, til 2975 kr. for at tiltrække flere
medlemmer og samtidig fjerne genåbningsgebyret med undtagelse af restance genåbninger.
Dette blev vedtaget, men skal tages op igen på næste generalforsamling.
2. Det pålægges bestyrelsen at afsøge relevante leverandører af TV og Internet i det kommende år,
således der kan stemmes om foreningens leverandør fra 1. april 2016 på generalforsamlingen 2015.
Dette blev vedtaget.
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 2014 blev enstemmig godkendt.
Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for 2014
• Tilslutnings afgift
• Lukke gebyr
• Åbnings gebyr ved restance
• Åbnings gebyr ved gentilslutning
• Pakkeskifte gebyr
• Grundpakke
• Mellempakke
• Fuldpakke
Budget for 2014 blev enstemmig godkendt.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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Jan Olesen blev genvalgt.
Jens Christensen blev valgt.
Jørn Simonsen valgte at udtræde at bestyrelsen efter 28 år. Vi takker ham mange gange for det arbejde
han har lagt i bestyrelsen, Jørn forsætter indtil videre som konsulent for GAF.
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.
Poul Erik Nielsen valgt som intern revisor for 2 år i 2014.
Henrik Nissen blev valgt intern revisor for 2 år i 2013.
Per Jacobsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Ad 11. Eventuelt.
Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.
Referent Rene Wiebenson.
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