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Sted: Fælleshuset Brunebanke
Dato: 30. januar 2008
I forsamlingen deltog: Fra Bestyrelsen: Poul-Erik, John, Egon og Kai
Medlemmer: 15 laugsmedlemmer
Poul-Erik bød velkommen.
Punkt 1 valg af dirigent:
Poul-Erik spurgte, om der var behov for dirigent. Det var der ikke, så Poul-Erik ledte mødet.
Punkt 2 Formandens beretning:
Poul-Erik. Det har igen været et stille og roligt år.
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Der har været en enkelt strømafbrydelse. Vi kan godt modtage digitalt og sende det videre som
analogt. Bestyrelsen mener ikke at kommunen satser på fibernet. Prøvekanaler udvælges af
bestyrelsen der tager hensyn til det seneste afstemningsresultat. De sidste år er der udvidet med 2
kanaler årligt. Kriteriet er max. 8 betalingskanaler. Et medlem fra Kamillehaven ønskede årlig
afstemning, bestyrelsen mener at det administrativt kræver meget så det er nok med afstemning
hver andet år. Beretningen blev godkendt.
Punkt 3 Regnskab 2007:
John redegjorde for det fremlagte regnskab. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4 Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen ad pkt. 4. Forslag til vedtægtsændring.
§ 4.stk. 4
Eventuelle udgifter til tekniker, i forbindelse med indtræden i foreningen betales af det indtrædende
medlem.
§ 15. stk. 3.
Eventuelle udgifter til tekniker, i forbindelse med udtrædelse af foreningen betales af det
udtrædende medlem.
Begrundelse. I forbindelse med, at flere foreninger har bestemmelser om individuel tilslutning, vil
dette i forbindelse med udtræden påføre foreningen en del udgifter, som det ikke er rimeligt, at de
tilbageblevne medlemmer skal afholde. Samtidig er ovennævnte vedtægtsændring en del af de
betingelser Masten stillede kommunen i forbindelse med tilslutningen af Sarbjerg. Poul fremlagde
forslaget og John kommenterede og svarede på spørgsmål fra medlemmerne. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget. Der indkaldes til ekstraordinær laugsforsamling med kun dette punkt på
dagsordenen, hvor endelig beslutning tages uanset fremmøde.
Punkt 5 Budget og kontingent 2008:
John fremlagde budgettet punkt for punkt og forklarede om de kommende stigninger. Godkendes
budgettet vil John kontakte vores tekniker i morgen så vi kan modtage og sende digitale signaler på
DR 1, DR 2 og TV 2. Brune Bankes anlæg kan ikke modtage digitale signaler, det kræver nye
forstærkere til en pris omkring 80.000 kr. Bestyrelsen vil vente med at lægge flere programmer ud
til det er afklaret om vi kan sende de Svenske programmer samlet. Budgettet blev godkendt. Det
forventes at der kan modtages digitalt inden for 14 dage, dette meldes skriftligt ud.
Punkt 6
a) Valg
b) Valg
c) Valg
d) Valg

Valg af bestyrelse:
af formand. Poul-Erik blev genvalgt.
af 1 bestyrelsesmedlem. Kai blev genvalgt.
af 2 suppleanter. Sten Andersen blev genvalgt og Claus Bülov Kamillehaven nyvalgt.
af intern revisor. Teddy Svane Hansen blev genvalgt.

Punkt 7 Eventuelt:
Der blev stillet spørgsmål til programvalg, Data-Tv, IP telefoni, fibernet m.m. Vi har nok plads til 50
kanaler og det koster ikke noget at sende kanalerne videre analogt. De kommende prøvekanaler vil
der nok blive plads til TV 2 News. Formanden takkede for god ro og orden.
31. januar 2008
Kai Fusager Johnsen

