Antenneforeningen FUGLESØEN
Generalforsamling 18. april 2016
Beretning for året 2015.
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.
2. YouSee:
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at forny kontrakten med YouSee i to år. Det
nye kontraktforslag måtte frem og tilbage et par gange før jeg kunne skrive under. Det
drejede sig om foreningens krav om medlemskab og foreningens dækningsområde.
Resultatet betyder ca 5 kr ekstra rabat på tv-pakker, på bredbånd mellem 20 og 50 kr/md
afhængigt af hastigheden, og ca 10 kr på mobiltelefoni.
3. FDA
I 2015 har vi ikke deltaget i FDA-messen. Derudover har der været afholdt et
bestyrelsesmøde, og resten har vi kunnet klare med e-mail.
4. Medlemsstatus:
Antallet af medlemmer er nu 75, ud af 113 mulige, det er en tilbagegang på 5. En har
skiftet til Stofa, en er fraflyttet, en har fået firmabetalt tlf og bredbånd, de 2 sidste ved jeg
ikke noget om. Til nye beboere i området har jeg skrevet et velkomstbrev, som oplyser om
foreningen, og alle bedes hjælpe med at få det uddelt, så også nye beboere kan få fordele
af det eksisterende kabelnet.
5. Abonnement:
Igen i år har der været mindre prisstigninger. Jeg kan kun opfordre til, at man udnytter
mulighederne for frit valg af programmer sammen med grund- eller mellempakken.
6. Kanaludbud:
Der har som sædvanlig været ændringer i pakkernes indhold og programmernes
frekvenser. Nu er de sidste analoge kanaler væk, men jeg har ikke hørt klager over dette.
Bestyrelsen vil altid gerne forsøge at hjælpe, hvis der opstår problemer med modtagelsen
af kanalerne.
7.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.
8. Afslutning:
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

