
Bredal Antennelaug 

Referat fra generalforsamling  
afholdt den 08. maj 2017 kl. 19.00 

Sted: EUI’s klubhus 

Dagsorden for generalforsamlingen var som følger 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren aflægger beretning 

4. Valg af bestyrelse 

5. Valg af suppleant 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Evt. 

Referat 

1. Valg af dirigent. 

David Skrostrup blev valgt. 

Han kunne konstaterer at der er indkaldt til generalforsamling retsmæssigt. Både via hjemmesiden og ved 

husstandsomdeling, da der ved en fejl ikke kom besked med betalings service ved sidste opkrævning. 

2. Formanden aflægger beretning. 

 Flemming Olsen er ny bestyrelseskontaktperson ved youSee fra 16/9 2016. 

 TDC er lagt sammen med youSee, hvilket betyder flere tilbud på bl.a. telefoni. 

 Året startede lidt skidt for youSee da tv kanlerne i hele landet blev hacket i forbindelse med 

Dronningens nytårstale. Som kompensation var der efterfølgende ekstra filmpakker. 

 Analog FM radio programmer slukker og der kan bestilles en gratis stueantenne. 

 Dansk Kabel TV sammenlægning med youSee bliver ikke til noget. 

 Mobilpakke med telefoni fra 36 lande. 

 TMC lukker og erstattes med Viasat Serie. 

 Søren Ryge og Dahl på Hack på youSee. 

 Høre radio på TV-boksen. 

 Regional TV2 på alle skærme.  

 Gigbit Internet hastigheder via coax kabler. 

 Bredal Antennelaug er nu på Facebook. 

  



3. Kasserens beretning 

Der har været en lille nedgang i indtægter, grundet fald af medlemmer. Endvidere er der en større udgift til 

youSee hvilket skyldes af der i år har været 5 opkrævninger, dette kommer os så til gode næste år hvor der 

kun vil være 3 opkrævninger. 

Bestyrelsen har bevidst valgt at lade underskuddet dække af den relativt store kassebeholdning på godt 

300.000,-  

Vi har i antenneforeningen haft uændret kontingent de sidste 3 år (2015, 2016 & 2017) 

4. Valg af bestyrelse. 

På valg er Anita Holm og Anders Skov Christensen. Begge modtager genvalg og vælges uden modkandidat. 

5. Valg af suppleant. 

Karen Margrethe Munk, Skolebakken 25, vælges. 

6. Valg af revisor. 

Preben Hansen blev genvalgt. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Evt. 

Der kommer spørgsmål om tilvalg af kanaler. 

Er der billigere at vælge noget andet? 

Der bliver svært at finde et billigere alternativ, hvis man har grundpakken. Der er mulighed for at tilvælge 

ekstra kanaler. Har man f.eks. mellempakken er det mulig at vælge 10 ekstra kanaler imellem 100 mulige. 

Det er også muligt at tilkøbe kanaler enkeltvis. (Læs mere om dette på youSees hjemmeside) 

Endvidere kommer youSee via kabel og man slipper for bokse m.v. 

 


