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Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga. Peter Lotinga blev valgt uden modkandidat. Peter
Lotinga takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formandens beretning. Formanden berettede, at det havde været et stille år. Dog bortset 2 vigtige
punkter. Efter endelig godkendelse af konkurrencetilsynet, havde Stofa opkøbt Canal Digitals
kabeltvafdeling. Bestyrelsen ser positivt på dette, da Canal Digital have stoppet al udvikling og ventede kun
på et salg. Stofa har været i et tæt samarbejde med FDAs Erfagruppe. Og TV2 er nu blevet en
betalingskanal. Det har givet visse problemer med signalkvaliteten, da der skulle indføres nye kanaler, der
ikke var plads til. Det er et problem der prioriteres højt. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
Kasserens beretning. Der har været et medlemsfald fra 840 til 810. Det skyldes den almindelige
økonomiske afmatning og strammere politik ang. lukning af tilslutning. Vemmelev Antennelaug har
minimeret udgifterne. Et underskud i 2010 blev vendt til et overskud i 2011. Godkendt uden spørgsmål.
Orientering om kanalsammensætning. Bestyrelsen vil bibeholde den overvejende danske profil i
grundpakken.

Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. ’TV2 (som blev betalingskanal den 11-12012) forbliver i grundpakken. Prisen på grundpakken reguleres med beløbet for TV2 inklusiv moms, der
udgør 15,00 pr. måned = kr. 180,- om året.’ Spørgsmål: Er vi sikre på at vi så ikke kommer til at betale for
TV2 både i grundpakken og i tilvalgspakker. Saver: Det er vi sikre på at vi ikke gør. Spørgsmål: Bryder vi så
med princippet om at der ikke er betalingskanaler i grundpakken? Svar: Ja. Forslaget blev vedtaget med
stemmerne 67 mod 1.
Fastsættelse af honorarer og kontingent. Honoraret blev foreslået til 3200,- som sidste år og som
Skattevæsnet anbefaler. Det blev godkendt. Forslag til kontingent: (kontingent i 2011=1100,-)+( betaling for
TV2 15 måneder af 15,-=225,-)+(stabilisering af økonomien=75)=1400,-. Forslaget blev vedtaget med
stemmerne 68 mod 0.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Olav Christensen & Michal Christensen var på valg. De blev
genvalgt. Ulrik Olsen blev genvalgt som suppleant.
Valg af revisorer. Ove Sandholdt og Peter Lotinga blev genvalgt.
Evt. Der var klager over at signalet er dårligt. Det vil blive behandlet efter generalforsamlingen, når Stofa vil
tage over. Hjemmesiden bliver ikke opdateret ofte nok. Dagsordenen kunne trykkes på bagsiden af
regnskabet.

Formanden takkede for god ro og orden og gav ordet til Stofa.

