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Antal fremmødte parceller: 24 stemmeberettigede Fuldmagter: 1

1. Valg af dirigent:
Kenneth Tang bød generalforsamlingen velkommen. Stig Gregersen, Sol gården 8, blev valgt som dirigent, Stig konstatere
de at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning:
Kenneth Tang berettede, hvad der var sket siden sidst.

Året startede med at vi fik lavet en ombygning på anlægget, og her fik vi skiftet de kanaler ud, som blev vedtaget på sidste
års generalforsamling.
l årets løb har vi haft et par enkelte skader i nettet, med et overgravet kabel, samt en påkørt stander. I tilfældet med det
overgravede kabel, er synderen fundet og skaden udbedret. Den påkørte stander, er der ingen, som vil tage ansvaret for at
have skadet.

Foreningen fik i Juli måned sin egen hjemmeside, og bestyrelsen vil fremover informere ad denne vej. Vi opfordrer alle til
at tilmelde sig med mailadresse, så vi kan kontakte jer ad denne vej, hvis der er informationer at give.
I efteråret blev samtlige antenner på masten udskiftet inel. Kabler og forstærkere.
Den første december kunne vi byde velkommen til 25 nye medlemmer på Bauneager, da Boligselskabet Vibo's byggeri
blev tilsluttet til anlægget. Dette er første etape af de nye medlemmer på Hjørnegrunden, og vi ser frem til de næste.
Gennem året har der været en del dialog omkring tv-signalerne, som vi har forholdt os til, og bestyrelsen vil vise en præ
sentation om de emner, som har været oppe i medierne i årets løb.

Et par medlemmer klagede over dårligt signal, men efter at DKT på et tidspunkt skiftede underforstærker, har bestyrelsen
ikke fået nogen henvendelser om, at der stadig var problemer. Det var aftalt med medlemmerne, at de skulle henvende sig,
hvis problemerne stadig var der. Problemerne kan evt ligge i kablerne på medlemmerne egne installationer.

Der var ønsker fra forsamlingen om, at få så mange informationer som muligt på hjemmesiden, så det var nemt at finde.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskab:
Johnni Jensen aflagde regnskabet.
Regnskabet blev vedtaget.

4. Indkomne forslag:
Der var kommet 3 forslag til programændringer, hvoraf det ene kom fra bestyrelsen.

4.a. Forslag l:
Det foreslås at TV2 Charlie bliver en af vores kanaler, samt 1 børnekanal mindre
Forsamlingen vedtog at TV2 Charlie skal distribueres i nettet fremover, men der bliver ikke fjernet en børnekanal, da be
sparelsen bliver minimal. Der skal således investeres i udstyr til den nye kanal, ligesom der skal betales programafgifter,
hvilket betyder, at budgettet må reguleres i forhold til det fremlagte.

Forslaget blev vedtaget.

4.b. Forslag 2:
Det foreslås at:
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1. Beholder de kanaler der er.
2. Ud over: TV2News
3. Ud over: MTV (musik kanal)

Der blev talt om, at vi allerede i de digitale kanaler har DR Update, som er en nyhedskanal på linje med TV2 News.
Det blev vedtaget at beholde de kanaler, som vi allerede har. TV2 News og MTV blev ikke vedtaget.

4.c. Forslag 3:
Fjerner Eurosport (Engelsk), da det er gammelt defekt udstyr.
Idet vi allerede har Eurosport på dansk, så har bestyrelsen foreslået, at vi ikke investerer i nyt udstyr til en dobbelt kanal.

Forslaget blev vedtaget.

5. Budget for 2009 /Fastsættelse af medlemsbidrag:
Medlemsbidrag og gebyrer er ændret til iflg. Ovennævnte vedtagelser: 1.800,- kr. inel moms
S.a. Tilslutningsbidrag: 1.250,- kr. + moms
S.b. Rykkergebyr l: 80,- kr. + moms
S.b. Rykkergebyr 2: 80,- kr. + moms
S.c. Oplukningsgebyr: 250,- kr. + moms
Budgettet blev godkendt med den ændring som blev lavet, da opsætning afTV2 Charlie har nogle omkostninger.

6. Valg afformand:
Kenneth Tang, Langdraget 224 blev genvalgt.

6.a. Valg an bestyrelsesmedlemmer:
Johnni Jensen, Langdraget 108,blev genvalgt
Anita Jepsen, Langdraget 311, blev genvalgt

6.b. Valg af l Bestyrelsessuppleant:
Marianne Gregersen, Solgården 8 blev genvalgt.

7. Valg af l revisor:
Steen Boesen Jensen, Langdraget 240 blev genvalgt.

7.a. Valg af l revisorsuppleant:

Willy Lorentzen, Langdraget 427 blev valgt.

8. Eventuelt:

Gilleleje d."2 / 4- ~) 009
Formand: Kenneth Tang
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