Referat fra generalforsamling i Vemmelev Antennelaug.
Afholdt i Vemmelev Hallens mødelokale tirsdag den 26. februar kl. 19:00.
Tilstede: Bestyrelsen, revisor, suppleant, Stofa samt 27 medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ulrik Olsen som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med en rubrik i søndagsavisen i tide.
b. Formandens beretning. Der har været en afgang på 20 medlemmer. Der er medlemmer der
overgår til Waoo men der er også medlemmer der kommer tilbage igen. Andre tilbud på internet er
skarpere end VAL i starten men efter 6 måneder er VAL atter det bedste tilbud. Formanden omtalte
Sydenergis opkøb af Stofa, men bestyrelsen vil afvente situationen og holde øje med udviklingen.
Forende Danske Antenneforeninger (FDA), der er VALs interesseorganisation, har haft et år med
meget tumult, men foreningen vil senere afgøre om det kan blive aktuelt med en udmeldelse. VAL
har haft 2 bestyrelsesmedlemmer med på Internationaler Funk Ausstellung i Berlin. De var inviteret
af Stofa. Der var det muligt at se det nyeste indenfor forbrugerelektronik. Det var meget
spændende. Og de nye muligheder skal bruge meget båndbredde på antennenettet. Der har VAL og
vi er klar til fremtiden. Der var også mulighed for at netværke med Stofa og de andre foreninger.
Formanden afsluttede beretningen med at fortælle at han træder tilbage som formand og medlem
af bestyrelsen, da han er fraflyttet området. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
c. Kasserens beretning. Kassereren gennemgik regnskabet. Der er et overskud på 122.000 kroner. Der
er sparet på vedligeholdelsen, især på opretning af gadeskabe. Copydan stiger atter betydeligt. Der
er 790 medlemmer, hvilket er et fald på 20. På regnskabet i 2014 skal tallene fra 2013 stå i
parentes. Der er 4 år tilbage på lånet fra Stofa. Regnskabet blev godkendt.
d. Orientering om kanalsammensætning. Sammensætningen af grundpakken fortsætter.
e. Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag.’ Jeg meget gerne indstille til at vi får opgraderet
vores aftale med Stofa, således at vores aftale kommer til at inkludere ”plus” pakken, som vil
gøre det muligt at benytte sig af ”Webtv” samt ”Start forfra” op til 48 timer efter en udsendelse.
Det 2 af grundene til at jeg i hvert fald valgte at tage imod tilbud om ”Smart tv”. Jeg har senere
set at Stofa (med meget små bokstaver) har skrevet at dette ikke gælder i alle
antenneforeninger. Udgiften jeg er blevet orienteret om er kr. 15,00/hustand/md. På forhånd tak.
Med venlig hilsen Rune Hall’. Forslagsstilleren var ikke selv til stede, så han kunne ikke uddybe
forslaget yderligt. Family Mix +, som pluspakken rigtigt hedder, blev diskuteret. Prisen er 12
kroner pr. medlem pr. måned inklusiv moms. Alle medlemmer skal betale selvom de ikke
benytter sig af mulighederne. Stofas begrundelse for at alle skal betale er at mulighederne
gælder for alle. Oplysninger om Family Mix + skal på hjemmesiden. Stofa & bestyrelsen skal
sammen beregne fordele og ulemper for medlemmerne og oplysningerne skal være på
hjemmesiden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder.
Der skal det besluttes om VAL skal indgå aftale om Family Mix +.

f.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsesmedlemmerne vil få 3700.- pr. bestyrelsesmedlem til kørsel,
telefonpenge og lignende i 2013. Medlemskab af Vemmelev Antennelaug, inklusiv grundpakken,

stiger fra 1400,- til 1600,- om året. De største udgiftsstigninger er stigning på TV2 på 35% og
stigning til copydan. Kontingentet blev vedtaget.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kim Nieman, Susanne Sandholdt og Peter Frost var på valg. Kim
genopstiller ikke, da han flytter ud af området. Susanne og Peter genopstiller og blev genvalgt. Ulrik
Olsen opstiller til bestyrelsen og blev valg ind i bestyrelsen. Flemming Kruse, Snerlevej 2, blev valgt
som suppleant. Peter Lottinka og Ove Sandholdt blev genvalgt som revisorer.
h. Eventuelt. Bestyrelsen skal bruge hjemmesiden mere. Indkaldelse til generalforsamlinger skal både
være på forsiden og under generalforsamling.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

