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Ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 16. marts 2010 kl. 19:30
Det gamle rådhus, Vesterbrogade 56 Gilleleje

Fremmødte: 24 + 3 fuldmagter.

1. Valg af dirigent: Stig Gregersen blev valgt. Stig konstaterede, at inakaldelsen var rettidig
udsendt.

2. Bestyrelsens beretning: Anita fremlagde, at sommeren 2009 havde budt på omlæggelser og
opsigelser fra kanalleverandører, således er Hallmark stoppet og vi har fået en erstatning i
form af Discovery Sience, som der skal stemmes om på generalforsamlingen.
Disney Toon er erstattet af Disney XD. Vi fik tilbudt TV3 Puls frem til generalforsamlingen,
hvor vi skal stemme om den stadig skal være en del af vores kanaludbud.
Af fejl og mangler, har DKT udskiftet en underforstærker ud for Rosengården 125, resten har
været af mindre karakter, som vi selv har kunnet udbedre.
Overgangen til det digitale signal, gik stort set gnidningsløst, efter DR havde flyttet rundt på
de fleste frekvenser, kunne vi indstille vores udstyr, så vi nu tager en lang række kanaler i
MPEG 4 format, vi distribuerer sideløbende de analoge kanaler som hidtil.
Hjemmesiden www.af-Iangdraget.dk har der været god trafik på, hvor alle har kunnet få
informationer om foreningens virke. Det er bestyrelsens intention, for fremtidigt, at lægge
alle indkaldelser og informationer ud på siden.
Anita anbefalede medlemmerne, at lægge sit navn og adresse + e-mail-adresse, på
hjemmesiden. Medlemmer som ikke har adgang til internettet, kan ved at kontakte
bestyrelsen, få informationer via brev.
Sidst på året, måtte bestyrelsen rekonstitueres, da vores formand Kenneth Tang fraflyttede
udstykningen, som betød at bestyrelsessuppleant Marianne Gregersen indtrådte i bestyrelsen.
Beretningen blev vedtaget, uden yderlig debat.

3. Aflæggelse af regnskab: Johnni gennemgik regnskabet, som blev taget til efterretning.

4. Indkomne forslag: Der var indkommet 4 forslag til programændring.
1. forslag blev nedstemt med 2 for og 23 imod.
2. forslag blev nedstemt med O for og alle imod. Men for at imødekomme medlemmer, som er
interesseret i de meget dyre kanaler, foreslog bestyrelsen, at for en engangspris på 60
kr./medl. kan vi få Boxer på anlægget. Dette forslag blev vedtaget med 13 for og 1 imod, 10
undlod at stemme. Dette indebærer, at den enkelte kan kontakte en forhandler af Boxer og få
leveret box, kort og programpakke.
3. forslag blev vedtaget med 15 for og 3 imod 7 undlod at stemme. Det vil sige at vi får
musikkanalen "The Voice TV" på programfladen.
4. Forslag var fra bestyrelsen, som blev vedtaget, med 17 for og 2 imod og det indebærer, at
kanalerne TV3 Puls, (DiscoveryScience, Discovery World, Travel & Living) (pakke som
koster næsten det samme som vi gav for Hallmark), kommer ind.
Ud: Kommer kanal "6" (SBSnet)
Forslagene + den opdaterede kanaloversigt, vil efter en rimelig tid, kunne ses på
www.af-Iangdraget.dk
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5. Budget for 2010/ fastsættelse af medlemsbidrag:
Medlemsbidrag: 2100 kr. vedtaget med stemmerne 19 for, 4 imod, l undlod.
a. Tilslutningsgebyr: 1250 kr. + moms
b. Rykkergebyr: 80 kr. + moms
c. Oplukningsgebyr: 350 kr. + moms

6. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand: Anita Jepsen modtog valg.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Efter kampvalg blev, Carsten Poulsen, Marianne

Gregersen og Niels Erik Jensen valgt.
c. Valg af bestyrelsessuppleant: Henrik Brandt blev valgt.

7. Valg af revision:
Valg af revisor: Steen Boesen blev genvalgt.

8. Eventuelt:

Per Holm fra MBH Service, som bor i udstykningen, redegjorde for nogle forhold omkring
Boxer.
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P.B.V.
Referent:
Carsten Toft Poulsen

Side-2-af2

,~o~ 'J/1'A...tJi'tJ

Dirigent:

C;?2 -

..


