Antenneforeningen FUGLESØEN
Generalforsamling 27. april 2015
Beretning for året 2014.
1. Foreningens ledelse:
Efter sidste års generalforsamling fortsatte bestyrelsen uændret med Formand: John
Skovgaard, Næstformand Børge Bryld, Kasserer: Kurt Trapp, Sekretær: Johan Precht og
Teknisk Tilsyn: Niels Nielsen.
I 2014 deltog Inge-Lise og jeg i FDA-messen. Messen var i år flyttet til Aarhus. Vi fik talt
med FDA,s jurist om vores problem med medlemskab af foreningen. Juristen gav os fuldt
medhold og opfordrede os til om nødvendigt at true ikke betalere med Riebers. Det har
ikke været nødvendigt. YouSee deltog ikke i messen og havde i stedet tilbudt et møde
med betyrelsen her i Vojens. Dette møde resulterede i et tilbud, som vi senere skal tage
stilling til. Derudover har der været afholdt et bestyrelsesmøde, og resten har vi kunnet
klare med e-mail.
2. Medlemsstatus:
Antallet af medlemmer er nu 78, ud af 113 mulige; vi var 81 for et år siden. Jeg tror det
skyldes fraflytninger fra området mere end utilfredshed med YouSee, men også
konkurrence fra TDC, det er lidt grotesk.
3. Abonnement:
Årets prisstigning har været på 9 kr/måned på grundpakken og 20 kr på mellem- og 30 kr
på fuldpakken. Jeg kan kun opfordre til, at man udnytter mulighederne for frit valg af
programmer sammen med grund- eller mellempakken.
4. Kanaludbud:
Der har som sædvanlig været ændringer i pakkernes indhold og programmernes
frekvenser. Det er selvfølgelig til gene for medlemmerne, men de fleste har fundet hjælp,
når der var brug for det. Man kan også få hjælp hos bestyrelsen.
5.Kontingent:
Kontingentet på 125 kr/år blev opkrævet uden de store problemer. Kontingentet er
nødvendigt, da foreningen selv skal betale for forsikring på antenneanlægget. Et krav fra
forsikringen er, at vi er medlem af FDA, hvilket også gør det lettere for bestyrelen at følge
med i, hvad der sker på kabel-området.
6. Afslutning:
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

