Referat af ordinær generalforsamling i Antennelauget Mølletoften den 26/10-2017
Fra bestyrelsen deltog Peter Rytoft, Jens Chr. Mikkelsen og Per Buch.
Jens Christian Mikkelsen bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Knud Henning Nielsen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var
fremmødt 7 medlemmer inklusive bestyrelsen.
2. Beretning om antennelaugets virksomhed: Formanden Jens Christian Mikkelsen gav en
orientering om antennelaugets virke siden sidste generalforsamling i 2016. Foreningen har modtaget 4
nye udmeldelser i 2017, og antallet af udmeldelser ligger indenfor det forventede, når der sammenlignes
med andre antenneforeninger.
Foreningen har heldigvis været forskånet for store uheld i sidste regnskabsår, men et par forstærkere har
været defekte og givet gener for medlemmerne.
Omlægning af kanaler til MPEG4 fortsætter lidt endnu. Canal Digital og Viasat omlægger enkelte kanaler i
januar 2018. For at se Boxer fremover vil de fleste programmer kræve en T2 modtager, som dog er i alle
nye modtagere. Analoge kanaler planlægges udfaset til januar 2018. Tiden er løbet fra analoge signaler.
Desuden fylder de meget.
Efter vores informationer er det billedkvalitet medlemmerne efterspørger, og det kan anlægget levere.
Vi har mange HD kanaler, og flere i Full HD.
Formandens beretning er lagt på foreningens hjemmeside, www.moelletoften.dk. Beretningen blev
enstemmigt vedtaget.
3. Aflæggelse af regnskab: Kasserer Peter Rytoft fremlagde regnskabet.
De medlemmer, der melder sig ud, betaler et udmeldelsesgebyr på kr.500, som dækker plombering og
andre udgifter til aftaler med udbydere og tekniker. Der er i 2018 ikke planlagt store investeringer, men
vedligeholdelse skal foretages. Lad os håbe på en mild vinter hvor kabler skånes for frostskader.
Underskuddet er mindre en budgetteret. Skader har været få. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4a. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget.
4b. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.
5. Fremlæggelse af budgetforslag m.m. Kontingent på uændret kr.3.600,00 blev vedtaget, og
udgifterne til prisforhøjelserne tages af kassebeholdningen. Hvis prisstigningerne fortsætter, og
kanaludbuddet er uændret, vil der komme en kontingentforhøjelse til næste år. Fra 2018 fremrykkes
november-betalingen til september. Budgettet blev vedtaget enstemmigt.
Der blev vedtaget en udmeldelsesafgift på kr. 500 og indmeldelse på kr. 0, medmindre der er ekstra
arbejde forbundet med tilslutningen.
6. Valg af bestyrelse og suppleant:
Per Buch og Frederik Kirketerp Møller blev genvalgt. Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå
af 5-7 medlemmer. Der er i øjeblikket kun 4 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen blev derfor
bemyndiget til at fortsætte med 4 medlemmer og arbejde på at finde et nyt medlem til bestyrelsen.
Som suppleant blev Hans Mikkelsen TH5 valgt, men var ikke interesseret i at indtræde i bestyrelsen på
nuværende tidspunkt.
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
Glennie Nielsen og Knud Henning Nielsen blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Torben Hartmeyer,
TH66 og Annelis Jacobsen, TH88 valgt, uden dog at være tilstede.
8. Eventuelt: Der var en kort debat om antennelaugets fremtid. Skriv til bestyrelsen på hjemmesiden
med forslag og ideer. På foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk findes alle informationer, som er
udsendt i 2017. Internet er måske på vej i systemet. Ny teknik gør installering billigere. Information
kommer. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden samt for en god debat.
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