Referat af ordinær generalforsamling i Gistrup Antenneforening
26. marts 2012
afholdt i auditoriet 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 25 fremmødte som var stemmeberettiget og der var 4 godkendte fundmagter.
Ad 2. Valg af referent og stemmetæller.
Carsten Griem 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:
NTA vandt, men fik ikke noget ud af det. FDA er den store taber, idet foreningen har måttet betale
alle sagsomkostningerne og ikke efterfølgende kan bruge sagen til noget.
GAF fik med dommen afgjort, at GAF ejer coax- nettet. GAF investerede i 2010 i et nyt fibernet og
står nu med et væsentligt mere fremtidssikret net, end det vi kunne have overtaget fra NTA
Store Prisstigninger på kontingentet:
Årsagen til de store prisstigninger skal findes hos YouSee og TV2.
TV2 er blevet en betalingskanal.
YouSee har lavet en fejl i opkrævningen af Copydan afgifter, der betød, at GAF ikke blev opkrævet
det korrekte beløb. I november 2011 havde GAF således en mango på 888.700 kr. til YouSee.
YouSee har afskrevet 546.088 kr. og tilbudt en afdragsordning for det resterende beløb. Det sker
under betingelse af, at GAF forlænger kontrakten med YouSee i de 36 måneder afdragsordningen
løber over. GAF skal således betale 1535x6,20x36 = 342.612 kr. i afdrag.
Medlemstilslutninger.
På trods af prisstigninger ser det ud til, at de fleste har erkendt, at GAF stadig er et rigtig godt tilbud
på TV og Internet.
Antallet af medlemmer er netto faldet med 3 fra 1.521 i 2011 til 1.518 i 2012
Torvedag.
GAF deltog på Gistrups torvedag med et stort telt, hvor både DKTV og YouSee var med og fik en
snakke med GAFs medlemmer. Det er bestyrelsens indtryk at både ”medlemmer” og ”ikke
medlemmer” tog godt imod dette tiltag og fik mulighed for at høre om programmer og stille tekniske
spørgsmål.

DKTV omstrukturerer.
Internet vil fremover blive leveret af YouSee i stedet.
GAF skal derfor forhandle ny kontrakt med YouSee.
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-play og
hvad YouSee ellers vil komme med af spændende ting i fremtiden.
Spørgsmål til beretningen
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Godkendelse af beretning
Beretningen blev enstemmig godkendt.
Accept af YouSee tilbud vedrørende afdragsordningen med tilhørende kontraktforlængelse var til
afstemning under punkt 4 ifølge dagsordenen og blev ikke godkendt sammen med beretningen.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beslutning om at benytte YoySees tilbud vedrørende
afdragsordningen til betaling af de manglende Copydan afgifter. Generalforsamlingen godkendte
dermed også at forlænge GAFs kontrakt med YouSee med 3 år.
Beslutningen 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.
Der blev fra salen spurgt, om udgifterne til betaling af den manglende Copydan afgift var inkluderet i
regnskabet.
Tommy bekræftede, at dette ikke var tilfældet, da udgiften til YoySee først vil blive opkrævet i 2012 og
derfor ikke hører til regnskabet for 2011.
Der blev fra salen forslået, at afskrivningerne på anlægsudgifterne blev udspecificer for at opnå mere
synlighed i regnskabet. Bestyrelsen er opmærksom på dette.

Regnskabet blev godkendt med 27 stemmer for og 2 stemmer i mod.
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.
Der blev fra salen spurgt, om udgifterne til betaling af den manglende Copydan afgift var medtaget i
budgettet. Tommy bekræftede at dette var tilfældet. Udgiften til YoySee vil være en tilbagevende post i
budgettet i 2012, 2013 og 2014.

Budget for 2012 blev enstemmig godkendt.

Medlemskontingent, afgifter samt gebyrer for 2012
•
•
•
•
•
•

Tilslutnings afgift
Åbne og lukke gebyr
Pakkeskifte gebyr
Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke

=
=
=
=
=
=

6.975 kr.
500 kr.
400 kr.
1.500 kr.
3.372 kr.
4.572 kr.

Der blev fra salen spurgt, hvilken service et pakkeskift dækker.
Pakkeskift gebyr betales ved et hvert skift af kanalpakke, hvad enten det er skift op eller skift ned.
Der blev fra salen spurgt, om pakkeskift var gratis på nogle tidspunkter af året.
Nej, der skal altid betales pakkeskift gebyr på 400 kr. ved et hvert skift. Der opkræves ligeledes et ekstra
gebyr på 300 kr. hvis medlemmet ønsker pakkeskiftet udført inden for 3 dage.
Der blev fra salen spurgt, om antenneforeningen havde frafald eller tilvækst af medlemmer.
Antallet af medlemmer er netto faldet med 3 fra 1.521 i 2011 til 1.518 i 2012.
Budget for 2012 blev enstemmig godkendt.
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Simonsen blev genvalgt.
Jan Olesen blev valgt ind.
Erik Slot ønsker ikke genvalg og forlader bestyrelsen efter mange år som kasser.
Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Martin Milverts blev valgt ind 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.
Peter Wiebenson fortsætter som intern revisor for 1 år.
Per Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Ad 11. Eventuelt.

Ole Madsen fra YouSee deltog i mødet.
Ole informerede om omstruktureringen af DKTV.
Ændringerne betyder, at YouSee fremover vil stå for de forskellige produkter (internet, WEB-tv,
YouSee-play etc), mens DKTV fremover kun vil stå for det ren tekniske (service og udbygning af
nettet).
Det betyder, at GAFs medlemmer nu vil få mulighed for at benytte de produkter, som tidligere har
været forbeholdt YouSees kunder. (F.eks YouSee Play)

Ole garanterede at priserne ikke ville stige når YouSee overtager fra DKTV.
Der blev fra salen spurgt, om internettet leveret af YouSee vil være begrænset med hensyn til kundens
bredbåndsforbrug. (Mængden af upload/download data)
Ole bekræftede, at alle YouSees internetprodukter har loft på bredbåndsforbrug. Loft og upload/download
hastighed hænger sammen. Det er således, at høj hastighed også giver højt loft. Overskrider man sit loft,
bliver man kontaktet af YouSee for at finde den uploade/download speed, der også matcher ens
bredbåndsforbruget.
YouSee kalder det for Fair Use og ifølge Ole, ligger loftet så højt, at 99% af deres kunder aldrig kommer i
nærheden af Fair Use-loftet.
Herefter svarede Ole på forskellige mindre spørgsmål fra salen. Disse er ikke refereret.

Dirigenten takkede for et godt møde og lukkede generalforsamling.
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