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Referat fra Laugsforsamling i Masten
28. januar 2010
Fælleshuset i Brunebanke

Deltagelse:
I forsamlingen deltog:
Fra Bestyrelsen: Poul-Erik, John og Egon.
Medlemmer:
10 medlemmer
Poul-Erik bød velkommen og syntes det var rart at se så mange mennesker,
dobbelt så mange som sidste år.
Punkt. 1 Valg af dirigent:
Poul-Erik mente ikke der var behov for en dirigent.
Punkt. 2 Formandens beretning:
Selvom vi havde flyttet rundt på flere kanaler i 2008,
var der stadig problemer med Eurosport hos nogle medlemmer,
dette gjorde at vi måtte flytte Eurosport og ZDF.
Bestyrelsen besluttede at installere 1 ny prøvekanal,
hvor vi viste TV3 Puls, og nåede at få
VM Kvalifikationskampen Sverige-Danmark med.
Senere blev Canal 9 sat på den anden prøvekanal.
Efter opgradering af udstyret i oktober, var dele af
Hyldebjerg uden signal og enkelte i Brunebanke havde
dårligt signal et døgns tid.
Så kom også den meget omtalte sort skærm dag, hvor
DR1/DR2 ogTV2 slukkede for de analoge signaler
vi havde tekniker om søndagen, så alt kørte igen i løbet af
formiddagen, dog med undtagelse af Kanal København der,
også udgik som analog kanal. Sidst havde vi
Kanalafstemningen som blev afholdt i november og ikke
ændrede det store på kanaludbuddet.
Beretningen blev godkendt.
Punkt.3 Regnskab:
John gennemgik regnskabet, og fortalte at
renteindtægterne var mindre end forventet pga. finanskrisen, vores
forrentning var dalet fra 2% til 1/8%,
Regnskabet blev godkendt.
Punkt.4 Indkomne forslag:

Forslag til ændring af kanaludbuddet ved afstemning.
John spurgte forsamlingen, da forslagsstillerne ikke var
tilstede, om det var i orden, at vi behandlede forslaget.
Det blev forsamlingen enige om. Efter en del diskussion om, hvad
forslaget gik ud på, blev man enige om at stemme om forslaget,
hvilket vil sige at bestyrelsen fik mandat til udvælge en børnekanal,
som skal stå som den eneste børnekanal på afstemningslisten.
Forslaget godkendt.
Punkt.5 Budget og kontingent 2010
John fremlagde budgettet, og fortalte at den største stigning sker
på afgifter til TV udbyderne og så CopyDan, da vi skal betale
afgifter af de digitale kanaler som vi nu sender ud i nettet.
Punkt.6 Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand
Poul-Erik Gøttsche blev genvalgt.
b) Valg af bestyrelsesmedlem
Kai Fusager Johnsen blev genvalgt.
c) Valg af suppleanter
Harry Nielsen, Brunebanke 43 blev genvalgt
Steen Hansen, Myntehaven 1 blev nyvalgt
d) Valg af revisor
Teddy Svane Hansen blev genvalgt.
Punkt.7 Eventuelt:
Der var spørgsmål omkring at Masten, ikke ville garantere, at man
kunne se Boxers kanaler, dette skulle forstås på den måde at
ingen af Mastens bestyrelse har adgang til Boxers kanaler og
således ikke vil kunne opdage eller checke om Boxers kanaler
virker. Så vi vil ikke vide det før folk gør os opmærksom på det.
Nogle havde observeret udfald på forskellige kanaler, det kan
være sne og is på parabolerne og deres hoveder.
At folk ikke kan se alle TV2s kanaler digitalt skyldes at de er
betalingskanaler og derfor kodet, Masten henter dem
digitalt og afkoder dem inden de sendes ud analogt.
Egon sagde at dem der ikke stemmer må følge flertallet, hvis
Laugsforsamlingen skulle bestemme kanaludbuddet, ville 12
mennesker kunne bestemme hvad alle skulle se, derfor må det
være afstemningen der afgør det.
Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.
Referent:

Poul-Erik Göttsche

