Antenneforeningen FUGLESØEN
Generalforsamling 26. april 2012
Beretning for året 2011.
1. Foreningens ledelse:
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Formand: John
Skovgaard, Næstformand Kjeld Vinter, Kasserer: fortsat Kurt Trapp, Sekretær: også fortsat
Johan Precht og Teknisk Tilsyn: Niels Nielsen.
Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb.
Derudover har vi deltaget i FDA-messe/landsmøde, hvor vi hørte nyt om planerne om en
fiberring, som skal tilbyde foreningerne TV og internet. Vi fik også en snak med en
repræsentant fra YouSee om vores kontraktforhold, som bestyrelsen ikke er helt tilfredse
med. Resultatet blev et forslag om, at vi får ændret kontrakten, således at vi selv står for
opkrævning af betalingerne til YouSee. Dette har jeg så siden drøftet med FDA og erfagruppen, fordi FDA også tilbyder at føre regnskab for foreningerne, men foreløbig kører
kontrakten videre.
Vi har fået en hjemmeside, der hedder www.antfugl.dk hvor vi oplyser forskelligt om
foreningen og har links til YouSee og FDA. Forslag fra medlemmerne er meget velkomne.
2. Medlemsstatus:
Antallet af medlemmer er fortsat 92 , ud af 113 mulige. Det tyder på stor tilfredshed med
tilbudene fra YouSee, måske fordi der stadig er et antal analoge kanaler, som kan ses på
ældre fjernsyn, så man er fri for at spekulere på, om man får sort skærm, når der sker
ændringer. YouSee har jo også de digitale tilbud, som omfatter det sædvanlige store
indhold i tv-pakkerne plus frit valg af et antal kanaler, samt start forfra og tv-arkiv. Også
internet og telefoni fungerer fint til konkurrencedygtige priser.
3. Abonnement:
Årets prisstigning har været på 10 kr/måned på grundpakken og ca 25 kr/måned på
mellem- og fuldpakken, således at fuldpakke nu koster 4371 kr/år, mellempakken koster
3204 kr/år og grundpakken koster 1366 kr/år. Af stigningen kommer de 10 kr fra TV2.
Dertil kommer øvrige programmer og pristalsregulering, hvilket er i overensstemmelse
med vores kontrakt.
4. Kanaludbud:
Der har som sædvanlig været ændringer i pakkernes indhold og programmernes
frekvenser. Det er til stor gene for en del medlemmer, men de fleste har fundet hjælp, når
der var brug for det. Man kan også få hjælp hos bestyrelsen, hvis det kniber.
5.Kontingent:
Sidste vi gennemførte vi en forhøjelse af kontingentet til 125 kr. Det går rimeligt med at få
kontingentet indkasseret. Jeg har været rundt til nogle få for at rykke. De fleste finder det
heldigvis flovt, så det bliver færre hvert år.
6. Afslutning:
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

