Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening
30. marts 2017
afholdt på Gistrup skole.
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 28 fremmødte som var stemmeberettigede incl. bestyrelsen plus 1 godkendt fuldmagt.
I alt 29 stemmeberettigede.
Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.
Rene Wiebenson blev valgt som referent.
Henrik Nissen og 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.

Beretning:
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Rene Wiebenson som
Næstformand, Carsten Griem som Kasser, Jens Houmann, som web redaktør, Finn Büttner som
teknikansvarlig og Jan Olesen som formand.
Det nye forenings år var ikke andet end lige startet da vi fik en lidt trist meddelelse nemlig, at Alabou
boligselskab havde lavet en landsdækkende kollektiv aftale med Stofa om at, de skulle levere tv og internet
til alle deres boliger. Dette fik og får heldigvis ingen nævneværdige konsekvenser for vores økonomi, da
aftalen med Bredbånd Nord er skruet således sammen at, det underskrift Fee, som vi fik var fast uanset hvor
mange medlemmer vi formåede at få med over, til Bredbånd Nord. Set ud fra et økonomisk hensyn og
tabet af disse ca. 130 medlemmer er det heldigt at vi er skiftet til den nye aftale med BBN, da hvis vi var
fortsat med egen drift af kabelnet, var vi færre medlemmer til at betale for driften, og derved højere
kontingent til følge.
Henover foråret og sommeren anbefalede vi medlemmerne til at, opsige deres internet ved Yousee, i samme
takt som de fik lavet installation og internet fra Bredbånd Nord. Der må vi sige at Yousee viste sit beskidte
ansigt over for os. Den værste oplevelse med Yousee var at de lukkede for medlemmernes mail adgang, i
samme takt som internetopsigelserne indkom. Vi pointerede overfor Yousee at det var totalt uacceptabel det
som de gjorde, da det jo var vores maildomæner som, vi havde en aftale om at de skulle administrere for os.
De gav os ret i at det ikke var så godt, men at deres EDB system var opbygget således at når der kom en
opsigelse, så skete lukningen helt automatisk, og de kunne ikke filtrér GAF mails ud fra denne proces. Enden
blev at, dem der var udsat for at få lukket deres mailadgang, skulle, etablere et fortsat mailadgang
abonnement, som kostede 39 kr. pr måned, dette var vi nød til at acceptere, efterfølgende har vi betalt
pengene tilbage til de medlemmer som fik denne ekstra omkostning ved Yousee, det drejede sig i alt om 18

medlemmer der måtte igennem denne mølle. Endvidere var Yousee i denne periode i gang med at blive
sammenlagt, så alt kommunikation var rigtig svært og bøvlet.
Vores maildomæner har igennem årerne skabt store problemer for vores medlemmer, da vi i sin tid skiftede
til Yousee fra Stofa var der problemer, og nu ved overgangen til Bredbånd nord var der problemer.
Derudover har der igennem tiden været utilfredshed over at når der var nogle som flyttede fra byen eller,
valgte anden internetleverandør, så kunne de ikke beholde deres GAF mail. Vi talte med BBN om disse
problemer og der kom de med et forslag om at de ville give os en kontant belønning, hvis vi kunne finde en
anden ekstern løsning, på mail problematikkerne. Vi undersøgte markedet for mail udbydere og der stod det
ret hurtigt klart for os at, skulle vi selv drive mail servicen, ville det blive meget dyrt og med meget arbejdet
til følge. Ved et tilfælde fik vi en kontakt til Nordjyske, som kunne fortælle os at, de ejede Jubii.dk, og at de
godt kunne administrere vores maildomæner. Der indgik vi en aftale om at de overtog vores maildomæner og
lagde dem ind under deres platform. Jubii.dk har 2 abonnementer på mail service, en betalingsløsning og en
gratisløsning, der blev aftalt at vores eksisterende medlemmer som brugte GAF mail, ville få
betalingsløsningen gratis frem til 1/7 2018, hvorefter de overgår til egenbetaling. Efterfølgende er der
mulighed for at vælge, enten den gratis løsning med lidt færre features eller, betalingsløsningen til et
symbolsk beløb af 29 kr. pr ½ år. I alt så syntes vi i bestyrelsen at det er en fremragende løsning, da vi aldrig
mere kommer til at have problemer med mailovergange i forbindelse med leverandørskift, derudover har alle
mulighed for at beholde deres mailadresse uanset hvor de bor, eller hvilken internetleverandør de har.
Endelig kom dagen hvor vi officielt skiftede til Bredbånd nord, og slukkede for signalforbindelsen til
Yousee, det skete lørdag den 1/10. Vi var meget spændte på denne dag, var alle installationerne lavet rigtigt,
havde alle fået indstillet deres fjernsyn med de nye indstillinger. Til dagen etablerede vi, et beredskab
bestående af 5 personer fra BBN, samt hele bestyrelsen således at, vi kunne tage ud og hjælpe hvis der var
problemer. Samlet set kom der 45 henvendelser denne weekend, de fleste gik på at de lige havde glemt at de
var denne weekend skiftet sket, og at de efterfølgende selv skiftede kablet over, og indstillede fjernsynet.
Samlet var vi denne weekend ude ved 5 medlemmer for, at hjælpe med indstilling af fjernsyn, så når vi ser
tilbage på denne proces må vi sige, at det arbejde og den information der var lagt for dagen fungerede til UG.
Vi har det seneste år været i tæt dialog med vores samarbejdspartnere om at få ændret foreningens struktur til
den nye leverandør. Dette gælder både vores medlemsregistrerings kontor, service leverandør m.v. Hvis vi
starter med vores medlemsregistreringskontor, så var aftalen med BBN at, vi skulle opkræve grundpakken,
og BBN alle andre ydelser. Grunden til at der blev lavet sådan et setup var, at vi jo tilbagebetaler pt. 24 kr. i
rabat på grundpakken, for at vi kunne kanalisere disse penge tilbage til medlemmerne, var vi nød til at lave
en løsning, hvor vi opkrævede noget, som vi kunne give rabat på. Der var rigtig mange som ikke kunne finde
ud af at de skulle betale 2 steder. Vi lavede derfor pr 1. januar en aftale med Bredbånd nord om at de skal
opkræve for alle ydelserne, samt fratrække de 24 kr. som vi giver i rabat til medlemmerne, dette fungerer
rigtig godt I den forbindelse vil jeg anbefale alle, at de inde på mit bredbånd nord, tilmelder sig mobilepay
betaling, derved sparrer man opkrævningsgebyret.
Vi har også haft møder med vores serviceleverandør Dansk kabel tv, for at lave aftale om, at opretholde
vores Coaxnet funktionelt. For at holde dette funktionelt, vil de årlige omkostninger løbe op i omkring
250.000, i denne pris er der kun vedligeholdelse og ikke opbygning til nyeste standarder. Denne voldsomme

pris er bevæggrunden til at vi stiller forslaget til generalforsamlingens godkendelse, at vi udfaser Coaxnettet,
dette vil jeg komme mere ind på når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

Vi stiller også et forslag til generalforsamlingens godkendelse om, at vi vil have lavet vedtægtsændringer. Vi
har haft advokat Oluf Hjortlund til at gennemgå vores vedtægter, Hjortlund er tidligere formand for AN-TV
så det er en advokat der ved hvad han taler om. Han er kommet med forslag der understøtter den nye
virkelighed inden for tv og internet branchen. Der er ingen der kan forudsige hvorledes at de fremtidige
forsyninger og ydelser vil foregå. Vedtægtsændringerne hvis de bliver godkendt, vil langt hen ad vejen skabe
mulighed for at vi kan agere inden for hvad der nu end kommer af muligheder og tiltag. Derudover var der
enkelte, direkte lovstridige punkter som vil bliver ryddet op i.
Noget der har irriteret os igennem det seneste år er, at vi hele tiden bliver mødt med postulatet, at
Antenneforeningen skal nedlægges når vores aftale med BBN udløber, dette kan ikke være mere forkert.
Senest i Lørdags kunne vi til vores store overraskelse læse i Nordjyske, at der står i vores kontrakt at vi skal
nedlægges når vore aftale med BBN udløber. Jeg tror ikke at nordjyske kender vores kontrakt, da dette er
lodret forkert, der er tværtimod en option om forlængelse hvis vi ønsker det. Derudover kan der ved
kontraktudløb være andre muligheder, personligt er jeg ret sikker på at, til den tid, så ser tv markedet helt
anderledes ud, det kan være at ip tv har vundet så stort indpas at, der bliver andre spillere og muligheder på
markedet, det kan kun fremtiden kun. Derudover stod der i Nordjyske at Coaxnettet skulle nedlægges helt,
dette er også forket. Fakta er at, i vores forslag til udfasning, er der stadigvæk mulighed for at bruge
Coaxnettet senere hen hvis vi ønsker det, med forslaget er vi kun interesseret i at spare medlemmerne for
nogle unødvendige omkostninger.
Af kommende aktiviteter som vi helt klart skal arbejde med er Waoo, der skal ingen tvivl være om at vi i
bestyrelsen er utilfreds med deres udvikling og udbud af services. Nok er de lige kommet med understøttelse
af appel tv, Chrome cast skulle være lige på trapperne, derudover forventer de løbet af april måned, at
lancere en ny webversion, hvor vi bliver fri for at bruge diverse plugins for at se web tv. Dette er skridt i den
rigtig retning, men vi kunne dog godt tænke os lidt mere udvikling af waoo, specielt på web platformen
ønsker vi mulighed for arkiv og start forfra. Derudover er vi utilfreds med Waoo, over at de pr 1. januar
lukkede for CNN, således at vi pt ikke har en udenlands nyhedsstation. Vi har presset på for at der skal ske
ændringer på disse områder, dog uden den store respons endnu, dette vil vi dog kæmpe videre med.

Spørgsmål til beretningen
Generalforsamlingen ville gerne at bestyrelsen tager kontakt til BBN og får udarbejdet bedre
betalingsmuligheder for de månedlige betalinger.
Bestyrelsen skal undersøge om TV Aalborg stadig er i vores TV pakker.
Godkendelse af beretning
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad.4. Godkendelser af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg vedtægterne skal forelægges
generalforsamlingen.
Der var ingen beslutninger til godkendelse.

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

Ad 6. Eventuelle forslag
1. Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse, en udfasning af Coax nettet.
Finn Büttner fra bestyrelsen, fremlagde nogle slides hvor de to mulige situationer (udfase eller
bibeholde Coax nettet) blev illustreret. Ud fra dette kom det til en livlig diskussion om de forskellige
muligheder, fremtiden osv. Der var nogle som mente vi ikke havde andre muligheder end BBN hvis
vi udfaser Coax og andre som mente at fibernettet rent politisk blev åbnet for alle leverandører inden
for de næste 2-3 år, så derfor ville Coax nettet alligevel være overflødigt. Vi jo har kontrakt med
BBN frem til 2021 med mulighed for at forlænge med yderligere 5 år og skulle de politiske vinde
være korrekte vil det jo blive muligt for alle andre ydelses leverandører at tilbyde deres services via
vores nye fibernet.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 27 stemmer for, 1 imod og 1 blank.
2. Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse, ændringer af eksisterende vedtægter.
Alle de udsendte/fremlagte vedtægts ændringer blev gennemgået, eneste ændring til de fremlagt
ændringer var efter Generalforsamlingen ønske at der i §16 blev tilføjet linien ”Ændring af varslet
godkendes af generalforsamlingen” Dvs. at gældende og godkendt opsigelses varsel af foreningen
altid kan ses på gaf.dk og ønsker bestyrelsen at ændre varslet, skal denne ændring godkendes af
generalforsamlingen.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 28 stemmer for og 1 imod.

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 perioden 1/1-17 – 31/12-17
• Indmeldelsesgebyr
= 995 kr.
• Returkommision
= 24 kr. pr. mdr.
• Foreningskontingent
= 0 kr.
•

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Rene Wiebenson blev genvalgt.
Carsten Griem blev genvalgt.
Finn Büttner blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Ejvind Nørgaard blev valgt som 1. suppleant.
Jørn Simonsen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 9. 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.
Poul Erik Nielsen var ikke på valg.

Edmund Georgi blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Ad 10. Eventuelt.

Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen om det var okay at man købte en julegave til bestyrelsen
fremfor at afholde julefrokost, dette var der fuld opbakning til fra generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.
Referent Rene Wiebenson.
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Dirigent
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Formand

