Laugsforsamling i Masten den 11.01.2018 kl. 19.30 i Brune Bankes samlingshus.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Indlæg fra YouSee og Dansk kabel TV ang. opgradering til Gigabit.
Bestyrelsens beretning.
Revideret årsregnskab 2017.
Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2018.
Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand, bestyrelsen foreslår Bjarne Bang Christensen
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
c. Valg af 1 suppleant
d. Valg af intern revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt.
Til stede på laugsforsamlingen var 22 stemmeberettigede medlemmer.
Pkt. 1. Til dirigent valgtes John Vennervald, som kunne konstatere, at laugsforsamlingen var lovligt indvarslet i.f.t. vedtægterne.

Pkt. 2 . Fra YouSee deltog Per Eksten og Chr. Limkilde . Fra dansk Kabel TV var der ingen deltager, men Per
Eksten fremlagde på dette fa. vegne dettes synspunkter. Per nævnte bl.a. om den øgede hastighed 1 Gigabit (1000 Mbit/Mbps) fremfor de 300 Mbit/Mbps, der er til rådighed i dag. TV modtagelse vil ret hurtigt
ændres indenfor få år. Streaming vil blive almindeligt. Alt elektronik skal udskiftes vedr. de nuværende
udendørs TV skabe. Ved evt. installation af bredbånd hos det enkelte medlem, sker alt arbejde via en montør fra YouSee indvendig. Dette udføres på YouSee’s regning. Ca. 50% af Danmarks befolkning streamer i
dag, og dette øges fortsat. Ved evt. ombygning af Mastens net i indeværende år, vil det være meget fremtidssikret, hvis medlemmerne vælger at tilslutte sig kontrakten. Spørgsmål fra medlemmerne blev besvaret
undervejs. Der tages forbehold for kabelskader, som foreningen selv må indestå for. Chr. Limkilde reklamerede for YouSee’s app. Der var efter Per og Chr. afgang bl.a. optælling blandt de tilstedeværende medlemmer ang. evt. tilslutning til YouSee´s betingelser/kontraktforslag. Her stemte 19 for, 3 imod, for at acceptere, at foreningen tilslutter sig opgraderingen, hvorved medlemmerne / foreningen bindes til YouSee i en ny
10 års periode. Herved skal antenneforeningen ikke betale for udgifterne til arbejdet, som Dansk Kabel TV
skal udføre for YouSee.

Pkt. 3. Beretningen fremlagt af formand Sten Andersen. Han nævnte bl.a. at 2017 blev et ret stille år, dog
med enkelte uheldige hændelser med nedbrud af TV signalet nytårsaften 2016. Endvidere nævntes at antenneforeningens aftale med YouSee som eneleverandør af TV og radiosignaler blev oprettet i år 2012 for
en 8 års periode. Radio signalet via FM båndet blev dog 9. marts 2017 lukket, fordi YouSee skulle bruge
pladsen til flere TV signaler. Fmd. nævnte afslutningsvis, at alle medlemmer altid kan besøge Mastens
hjemmeside, og dér orientere sig om stort og småt. Husk at ændring af TV pakkevalg skal meddeles kassereren, mens tilkøb af enkeltkanaler aftales direkte med YouSee, hvilket også gælder tilkøb af bredbånd og
mobiltelefoni. Endvidere nævntes at bestyrelsen fremlægger forslag ang. afholdelse af en ekstraordinær
laugsforsamling med dagsordenspunkt: Opgradering til Gigabit eller ikke, hvorved alle medlemmer får tid
til at vurdere, hvad der vil være det mest hensigtsmæssige valg for dem. Ved at binde foreningen i 10 år til

YouSee som eneleverandør, vil YouSee betale alle omkostninger i.f.m. opgraderingen til Gigabit. Datoen for
ekstraordinær laugsforsamling fastsat til at blive 22. feb. kl. 19.30 i Brune Bankes samlingssal.

Pkt. 4. Kasserer Poul Erik Göttsche fremlagde det reviderede årsregnskab for 2017, som var udsendt i.f.m.
mødeindkaldelsen. Regnskabet for 2017 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Pkt. 6. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2018, hvilket også var oplyst på mødeindkaldelsen,
blev vedtaget enstemmigt.

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen,
a. Fmd. Sten Andersen ønskede ikke at fortsætte som fmd. eller bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog næstformand Bjarne Bang Christensen som ny fmd. Bjarne valgt uden modkandidat.
b. Nyt bestyrelsesmedlem valgt, Michail Grunnet.
c. Ny bestyrelsessuppleant valgt, Niels Højlund Christensen.
d. Intern revisor John Vennervald genvalgt. Som ny revisorsuppleant valgt Jens Friismose.

Pkt. 8. Der blev stillet spørgsmål om brug af fuldmagt, hvilket kan ske jfr. vedtægterne. Formand Sten Andersen fik stor tak for sine mange år som formand .
Mødet blev afsluttet kl. 20.50, fmd. takkede for god ro og orden.
Referent Ib Johansen

