ANTENNELATJGET I TUNE
Postbox I2I5 - 4024 Tune - TIf. 42 13 63,13 - Giro 8176973

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 23 MARTS 95

BERETNING
Tune antennelaug har idag 1512 medlemmer. En udvidelse ph 4 i94. Muligt at tilslutte yderligere 200 på bestående net.
10 faste TV kanaler udsendes * I prøvekanal. Antennelauget har prøvekørt 2 s-kanaler. (på dispensation).
Totalrenovering ltr-tæt anlæg giver mulighed for permanent anvendelse af disse s-kanaler. Vi har pt 17 FM

kanaler.
Eurosport {iernet, grundet risiko for betaling med tilbagevirkende kraft.
Kanalafstemning: Eurosport tilbage. Eurosport Nordisk udgaven har i mindre omfang dansk tekst og tale.
Totalrenovering. Tune antennelaug mangler at renovere følgende områder: Elkærparken, områder ved
Tinggårdsvejene, Lundegårdsvejene og Lundevej. Totalrenovering muliggør større antal kanaler.
Lov af ljuli 94 om momsregistrering af foreninger, vil øge omkostninger for medlemmer. Bl.a. øget administration.
Div. opkrævede afgifter reguleres næste år.
24 Oktober 94 alholdtes orienterende møde vedr. info-kanaL Tune's erhvervsliv samt foreninger var indbudt.
Der arbejdes videre med projektet.
Kun ganske få funktiongsvigt i forgangne år. Funktionssvigt kan meddeles telefonsvareren 42 13 63 43, eller skrive til postbox 1215 4024 Tune.
Lov om kodaafgift trådt i kraft forgangne år.
Bestyrelsen forsøger at holde sig ajour med den teknologiske udvikling. DR og TY2 tager ny teknik i brug sidst
på året. Digitalteknik Antenneforeninger er forpligtet til at udsende til medlemmer.
Kræver ombygning i hovedstation ca. kr. 50.000.
Der satses på, at nuværende {iernsyn skal kunne modtage digitale kanaler. (nødvendig investering pr. modtager
ca. kr. 2-3000). Ikke helt afklaret
SpørgsmåI i forbindelse nied formandens beretning. I{vad m.cd frenctiden? Er bestyrclsen gearet til at lese frem.tiden på professionel vis?
Flere kanaler i fremtiden? Hvorfor er Eurosport taget af ?
Svar fra formand: Når antenneanlæg er færdigrenoveret, er der mulighed for 24-36 kanaler. Det forventes at
modtage satellitkanaler i "bundter" af ca. 10 stk Derefter digital modtagelsa Antennelauget mangler
renovering til beløb af ca. kr. 800.000 + moms. Renovering fotryentes færdig i 98.
Eurosport taget af pga" tidl. generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsen be'r generalforsamlingen om holdning til betalingskanaler.
Spørgsmal.
Man mener at have hørt, at hvis vi skal have flere kanaler på nettet, skal hovedstation bygges om.
Info-kanal? Skal den ind til fordel for andet?
Misforståelse vedr. kanalvalg kontra generalforsamlingsbeslutning. Manglende information taget til eferretning.
Bindende afstemning.
2 ekstrakanaler er en god ide'. Får paraboler overtaget pga. flere kanaler for tiden?
Svar fra næstformand: Bestyrelsen forsøger at være på forkant med den teknologiske udvikling.
Bindende afstemning vil udløse kontingentforhøjelse, pga. valg af betalingskanalen
Antennelaugets kapital bør anvendes til renovering samt uforudsete udgifter.
SpørgsmåUkommentar.
45 TV kanaler i "pakker" af 5 eller? som valgmulighed. Betal for det du modtager.
Man kan udsende flere kanaler i det nuværende net. !!!!!!!!!!
Fjern medlemstvang.

Prøvekanaler?
Tåbeligt at reserevere en kanal til info-tekst. Bestyrelsen må bekræfte kanalvalgslisten som bindende.
Bedre information.
Svar fra næstformand. Antennelaug har ikke ansvar for det tvungne medlemsskab.
SpørgsmåL
Mener bestyrelsen, at det skal være gratiskanaler? Er antennelauget klar
Dirigent udtaler: Afstemningsresultatet er bindende.
SpørgsmåUkommentar.

til år 2000?

Medlemstvang.
Be'r omo at der rettes i beretning, at afstemning er bindende, samt fremover at orientere om, at afstemning godkendes af generalfors amlin gen.

Eurosport {iernet uden varsel
Næstformand svarer: Info-kanal. Div. interesseorganisationer indbudt til møde om info-kanal. Vigtigt møde....

SpørgsmåVkommentar.

Vanskeligt at blive løst fra medlemstvangen. Pakkeløsning.
Restriktioner er ikke antennelaugets ansvar. Parabol er dyr løsning på sigt. (kodning).
Konkrete priser vedr. kanalvalgsliste.
Svar fra neestformand: Vi tog en chance. f,urosport vandt retssag, derefter fandt bestyrelsen det nødvendigt, at
{ierne kanalen, før event. en regning ville komme.
SpørgsmåUkommentar.

Prøvekanal go' løsning.
Hvor mange kanaler? Hvorfor skal vi have et antennelaug?
Svar fra formand: Paraboler koster penge på kort sigt. Vi ved pt ikke hvor mange kanaler vi skal have.
SpørgsmåUkommentar.
Go' ide med pakkeløsning. Begræns medlemskontingentet.
Servitutter. Vi skal rrkunrr være tilsluttet.

Muligt at vælge pakkeløsninger?
Info-møde i Borgerhuset et udmærket initiativ. Fremtid.................
Svar fra næsfformand: Pakkeløsning teknisk muligt at vælge hos den enkelte, hvilke kanaler man ønsker. Væsentlig dyrere løsning pga- kanaludbuddets størrelse.

Kommentarer.
Stop snakken om tvangsmedlemsskabet. Kanalvalgsliste er bindende.
Foreslår at aflevere kanalvalgsliste på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er øverste myndighed. Indvirkning på indsendte kanalvalg fra medlemmer.

REGNSKAB
Regnskab fremlagt og godkendt.

FORSLAG
Forslag fra bestyrelsen. Regulering af kontingentet, alhængig af valgte kanaler. (betalingskanaler).

Input og div. udtalelser.
Balance mellem hvad det enkelte medlem vil vælge af kanaler, og generalforsamlingen som øverste myndighed

beslutter.
Generalforsamling suspenderet l0min.
Efter naermere overvejelse, blev bestyrelsens forslag trukket
Forslag fra medlem:
Udvidelse af anlæg til modtagelse af flere TV-radio kanaler. Forslag ønsket færdigt 30 juni 95.
39 stemmer mod, 24 stemmer for.
Forslag fra medlem: Prøvekanal fiernes, erstattes af fast kanal.
38 stemmer mod,23 stemmer for.
Forslag fra medlem: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer. Forslag udarbejdes af
bestyrelse og udvalg. Forslag vedtagel

BUDGET
Kontingent foreslået til kr. 615100 + pris for Eurosport kr. 40,00 for 95, og kr. 60p0 for 96.
Kontingent for 96 kr. 715,00.
Budgetforslag kontingent: kr. 585p0 og kr. 615,00
2 afstemninger om kontingent 42 stemmer for kr. 6f5r00 og 8 stemmer for kr. 585100.

Anden afstemning om kontingent. 20 stemmer for kr. 615100 og 33 stemmer for kr. 715100.
Takstblad godkendl
Fremmødte: 88 stemmeberettigede.
Valg:Genvalg af bestyrelsen.
Består af: Børge Christensen Formand, Knud Reinhardt Kasserer, Erik Bang Næstformand,
Jørgen Johansen Sekretaer, Jens Kristensen Sekretær.
Referat Jens Kristensen.

