Referat Ordinær Generalforsamling – 01. marts 2018 kl. 19:00 i Ringe BK’s lokaler:
Velkomst ved Formand Mogens Enger – Der var fremmødt 18 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Punkt: 1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Niels Ross. Valgt med akklamation.
Konstateret at varsling af General Forsamling iflg. vedtægterne er overholdt, så
denne er derfor lovlig og beslutningsdygtig. Ordet givet videre til Formand Mogens
Enger.

Punkt: 2.

Beretning ved formanden.
Som alle tidligere år, har bestyrelsen igen deltaget i diverse møder og messer, med
relation til at drive en antenneforening.
I 2017 tilbød vi vore medlemmer at de kunne få internet u/ tv pakke, det blev godt
modtaget, så i dag er der 106 der har benyttet sig af denne mulighed. I alt er der nu
1584 der har internettet gennem foreningen.
Ved brugerafstemningen sidste år, var der kun 194 der afgav deres stemme, det
afstedkom visse ændringer i program sammen sætningen, ny i grundpakken blev
NRK, og Kanal 4 blev flyttet til mellempakken, og som et nyt program i fuldpakken
kom Cartoon Network.
I min beretning sidste år gjorde jeg opmærksom på, at vi nok var nødt til at lægge TV
3 & Kanal 5 ned i grundpakken, der blev ikke taget endeligt stilling til dette på
generalforsamlingen.
Men kort tid efter kom der et medieforlig fra regeringen der sagde, at fremadrettet
skulle alle have mulighed for selv at vælge, de tv-programmer der lå i mellem og
fuldpakken man ville se, og der ligeledes ikke efter 1´ste.januar måtte være
sløjfesystemer i alle antenneanlæg i Danmark, dem har vi ingen af nu.
Dengang havde vore medlemmer ikke mulighed for at vælge, da vi stadig havde TV
3 og Kanal 5 liggende i mellempakken. Bestyrelsen tog derefter beslutning om at
flytte dem ned i grundpakken, hvorefter der blev åbnet mulighed for, at man via
YouSee kunne vælge ” bland selv”, man kan så selv vælge 10 nye programmer i
mellempakken og yderligere 11 i fuldpakken uden at det ændre på prisen, der er
fastsat af generalforsamlingen.
Bestyrelsen gik derfor i dialog med YouSee, og fik en kompensation for
prisstigningen ved 2 yderligere betalingskanaler i grundpakken, så vi ikke at skulle
ændre på kontingentet for Grundpakken for den resterende del af 2017.
Derfor vil det slå igennem på kontingentet for 2018, det er der desværre kommet flere
tilkendegivelser ud af fra vore medlemmer, hvor flere også har meldt sig ud af
foreningen, på grund af stigningen, det er nok også derfor så mange i år har valgt at
skifte pakke ved årsskiftet, det var der i alt ca. 200 der gjorde.
At tallet for udmeldinger i år er så stort 53 i alt, skal ses i lyset at BSB/Domea
fremadrettet ikke vil opkræve antennegebyr for grundpakken på Kollegiet på
Fruelundsvej og på Plejehjemmet Østre Ringvej, her har vi været ude og spørge,
hvem der fortsat ønsker at være medlem.

Men vi har til alt held også fået en del nye medlemmer, så det har udlignet sig, vi har
nu omkring 2400 medlemmer, og der vil nok komme flere til, da der er flere
udstykninger på vej, her tænker jeg 12 nye i Golfparken, 33 på den gamle golfbane
på Gestelevvej + en del nye i byen.
Sidste år var jeg også inde på, at vi var i forhandlinger med YouSee om at opgradere
vores anlæg til en Giga bit også kalder Docsis 3,1. Disse forhandlinger foregår stadig.
Kommer vi helt i mål med det, vil der blive indkaldt til en ekstra ordinær
generalforsamling, hvor alt vil blive fremlagt, for endelig godkendelse.
Jeg vil igen i år slå et slag for at man tilmelder sig vores SMS-service for modtagelse
af diverse meddelelser om udfald og afbrydelser på anlægget samt vores info-mail.

Jeg vil hermed afslutte min beretning for 2017
Spørgsmål fra salen: Hvad betyder Docsis 3.1 – Opgrading?
Mogens Enger: Det betyder, at hele anlægget bliver opgraderet både hvad angår
frekvensudvidelse og ”software”, men betyder også udskiftning og opgradering af
fordeler skabe mm. altså hardwareopgradering. På internetsiden vil det betyde
mulighed for hastighed op til 1 Giga bit (1.000 Megabit) i forhold til den maksimale
hastighed i dag på 300 Megabit. Den såkaldte bit-rate for TV billederne vil også
kunne hæves, så det vil give en bedre billedkvalitet ude i stuerne. Samlet set er det
en investering på 7-8 mill. Kr. Vi ligger i øjeblikket i forhandlinger med YouSee, og
mange antenneforeninger har skiftet til Giga bit og Docsis 3.1. Vi forhandler om hel
eller delvis finansiering af opgraderingen mod en længere bindingsperiode
kontraktmæssigt. Som en del af aftalen skal vi også gå med i YouSee’s
regionsudbud, hvor kanalsammensætningen af Grundpakken og efterfølgende
pakkestørrelser bestemmes af YouSee. Dette vil medføre, at vi skal igennem en
vedtægtsændring, da vi ikke mere vil sammensætte vore TV-pakker ud fra en
brugerafstemning.
Spørgsmål fra salen: Vil Grundpakken så blive billigere end den er nu?
Mogens Enger: Alt tyder på at den vil blive lidt dyrere, men så indeholde flere
kanaler, og som noget nyt bliver der også et indhold i grundpakken (ved skifte til
YouSee’s regionsudbud) som minder om streaming, f.eks. af Comedy Channel samt
diverse skiftende filmtitler. Alt sammen noget for at holde på det yngre publikum. Men
som sagt er vi ikke færdige med at forhandle med YouSee.
Spørgsmål fra salen: Har oplevet problemer med opsætning og drift på mails
(@midtfyn.net og @5750.dk)
Carsten Lindholm: Der har været flere udfordringer med driften af Foreningsmail i
løbet af 2017. For det første er der blevet ændret på opsætningerne af eget mailprogram mht. de porte som ud-og indgående post skal pege på. Dernæst har der
været udfordringer med, at nogen har brugt serverne til at sende meget spam-mails,
og derfor har der været oplevet blacklistning af mail adresser hos store mail
udbydere, f.eks. Microsofts Hotmail, Livemail m.fl. samt Gmail og Yahoomail. ..og det
tager noget tid at få slette sådan en blacklistning. Den gode nyhed er imidlertid, at der
skiftes til en helt ny mailplatform hos YouSee i løbet af foråret, som forhåbentlig vil
højne drift sikkerheden betragteligt.
Spørgsmål fra salen: TV3 + Kanal 5 i Gr-pakken, skal man bare finde sig i det.?
Mogens Enger: Skyldes lovgivning om, at Forbrugere selv vil skal kunne vælge deres
pakkesammensætning.
Jan Jørgensen: RFA kan kæmpet imod i 3-4 år, man har måttet acceptere det,
grundet pres fra udbyderne.
Spørgsmål fra salen: man risikerer, at flere medlemmer vælger kun internet.
Jan Jørgensen: Det er derfor vi har skiftet til også at tilbyde en ren
internetforbindelse, og denne er med til at finansiere drift og vedligehold af anlægget
på lige fod med TV-pakker.
Spørgsmål fra salen: Ser bestyrelsen nogen fare fra nye trådløse antenner?
Mogens Enger: Største konkurrent er nok Energiselskaberne, som graver fiber ned
flere og flere steder.

Carsten Lindholm: Tjek introduktionspriser og vurder den rigtige pris. RFA vil kunne
konkurrere på markedspriserne også.
Beretningen godkendt af forsamlingen.
Punkt: 3.

Regnskabet ved kassereren.
Regnskabet gennemgået af Næstformand Jan Jørgensen.
Spørgsmål fra salen: Hvad koster Brugerafstemning? Kan det spares.
Jan Jørgensen: Vi er forpligtet qua vedtægter til at holde afstemning.
Spørgsmål fra salen; Kan man gøre mere for at få flere til at stemme?
Carsten Lindholm: Vi udsender bl.a. mail med direkte link direkte link til afstemningen
til 506 medlemmer pr. mail + SMS notifikation + annoncering i dagspresse og på
hjemmeside, så det er vanskeligt at forestille sig mere på markedsføringsfronten.
Mogens Enger: Har til og med i år siddet på bibliotek. I år kom der ét medlem.
Niels Ross: Regnskabet er godkendt.

Punkt 4

Gennemgang af budget for 2018.
Gennemgået af Jan Jørgensen.
Spørgsmål fra salen: Ud over honorar til Formand og Kasserer, er Internet og
Tv-kanaler så gratis for bestyrelsen?
Jan Jørgensen: Ja det er det. Dog betaler bestyrelsen selv den lovpligtige Copydan
udgift.
Niels Ross: Budget taget til efterretning

Punkt 5:

Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag,

Punkt: 6.

Vedtagelse af honorar til formand og kasserer.
Uændret honorar: Vedtaget.

Punkt: 7.

Vedtagelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog følgende:
Internet uden Tv-signal:
kr. 600,Grundpakke:
kr. 2.095,Mellempakke:
kr. 4.295,Storpakke:
kr. 6.095,Mogens Enger: Den kraftige stigning i 2017 på Grundpakken skyldes at der var krav
fra programudbydere om TV3 og Kanal 5 i Grundpakken. Samtidig er Copydan
udgifter steget kraftigt. Copydan afgift i Grundpakken er over kr. 500,Spørgsmål fra salen: Man kan jo se at det kun er Grundpakken der er steget?
Jan Jørgensen: Det skyldes jo betalingskanaler i Grundpakken.
Niels Ross: Kontingentet vedtaget.

Punkt: 8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. (1 vælges hvert år)
På Valg:
Formand
Mogens Enger
Sekretær
Carsten Lindholm
Kasserer
Lonnie Nielsen
(Bestyrelsen foreslår Lone Larsen
Bestyrmdl. Karsten Richardt
Suppleant Jack Kyhe

modtager genvalg.
modtager genvalg.
ønsker at udtræde af bestyrelsen.
modtager valg vælges for 1 år.)
modtager genvalg.
modtager valg.

Niels Ross: De 3 på genvalg og ny kasserer blev valgt.
Jack Kyhe genvalgt som suppleant.

Punkt: 9.

Valg af registreret/statsautoriseret revisor.
Samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne.
På valg:
Korsgaard Revision A/S v/Anders Korsgaard modtager genvalg.
Niels Ross: Genvalgt
Kritiske revisorer valgt blandt foreningens medlemmer.
Ole Græns
modtager genvalg.
Lone Larsen
Udtræder og opstiller som kasserer
Poul Erik Andersson
Ny
modtager valg.
Niels Ross: Poul Erik Andersson valgt og Ole Græns genvalgt

Punkt: 10.

Eventuelt.
Fra Salen: Kan man bruge @5750.dk uden for byen
Asmund: Så længe den er tilknyttet adressen på Krokusvej, kan man godt.
Mogens Enger: leverandør af Infokanal er gået rabundus, men nogen fra bestyrelsen
har nu fået det til at virke igen med musik og det hele.
Mogens Enger: En del af problemer med mail skyldes, at nogen har brugt
Foreningsmail serverne til at sende Spam, hvilket har medført Blacklistning hos store
mail-udbydere. Eks Microsoft med Live, Hotmail etc.
Der skiftes til ny platform hos YouSee (fra DK TV) her i løbet af foråret.
På Støberigrunden er der indlagt både signal fra Ringe Fællesantenneforening og
Waoo. Desværre har udbudsmaterialet beskrevet en forkert type kabler. Der er nu
opsat forstærkere, for at kompensere for forkerte kabler i forbindelse med
nybyggeriet. Ud af 36 lejligheder har 2 valgt Waoo mens 18 har meldt sig ind i Ringe
FA.

Afrunding og tak fra Formanden Mogens Enger. …og Tak til Lonnie for formidabelt samarbejde.
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