Bullerup Antennelaug
Referat af ordinær generalforsamling d. 28-2-2019
Deltagere: 16 stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Frede Kruse blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning. (I forkortet udgave)
GIGA-NET:
Bestyrelsens prioritet nr. et har været, forhandling med Yousee og Dansk-Kabel TV om opgradering til
GIGA-NET.
Bestyrelsen har holdt møde med vores kontaktperson hos Yousee og direktøren for Yousee kabel TV.
Kassereren og jeg har været til et par møder med Dansk-Kabel TV, da det er dem der foretager det praktiske
omkring ombygningen.
Desværre så blev ombygningen i uge 44 udsat pga. at man ikke kunne få materialer hjem fra Huawei. Det
blev udskudt til uge 4 i 2019.
YOUSEE:
Nogle har oplevet at der lå et kort i postkassen, med beskeden, at de modtog en TV pakke de ikke betalte for.
Yousee reagerer, når de finder fejl, på vores anlæg. Så vi får rettet til.
Vi har haft en twist med Yousee, ang. deres forretningsgang, omkring de bestillinger vores medlemmer selv
bestiller. Vores kontakt person og direktøren, blev indkaldt til møde. Vi fremlagde vores synspunkter. Noget
er kommet på plads, men der er plads til forbedringer.
ANTENNEANLÆG:
Vi har haft et defekt kabel der skulle udskiftes, samtidigt ønskede beboeren at få flyttet standeren. Denne del
af arbejdet afviste foreningen da standeren var placeret rigtigt. Således blev det samlede tilbud på 21.985 kr.
En dårlig betaler skulle afbrydes, men det var den forkerte der blev afbrudt, fejlen blev hurtigt rettet.
Ved et besøg hos Dansk-Kabel TV blev vi forsynet med værktøj og div. filtre og ikke mindst gode råd, så vi
selv kan foretage afbrydelser og tilslutninger. Vi benytter dog Yousee som vanligt, men i nødstilfælde, gør vi
det selv.
TILKØB VED YOUSEE:
Bland selv TV og Bredbånd uden TV kan af medlemmerne, bestilles direkte hos Yousee. Her får man at vide
at det selvfølgelig kræver medlemskab af Bullerup Antennelaug, og samtidig koster det et pakkeskift til 400
kr. til foreningen, som sendes eller afleveres ved formanden. Vi modtager en ordrebekræftelse på
bestillingen. Hvis vi ikke modtager de 400 kr. får de en skrivelse om manglende tilmelding og betaling. Sker
det ikke, afbestiller vi bestillingen.
SIDSTE NYT:
Der har været nogle på Facebook, som har skrevet: Hvad skal vi med et antennelaug? Svaret er at, anlægget
er vores ejendom, og vigtigst; medlemmerne spare over 1000 kr. om året på TV pakkerne. En samlet
besparelse på ca. 500.000 kr. for medlemmerne i forhold til at være privat kunde. Vi skal årligt have 336 kr.
for bredbånd uden TV, men så får kunderne en foreningsrabat på 50 kr. om måneden på den bredbånds
pakke de vælger. Alt det pga. af egen administration og lokal indflydelse.
Nogle spørger hvad pengene bliver brugt til? Svaret er selvforsikring, reparation og vedligeholdelse.
Der har været kritik af måden man betaler på, kontanter på formandens adresse osv. Men alle får en
kvittering. Det har kun været for at gøre det hurtigere for den enkelte.
Formand:
Claus Due
Skovhaven 196
Tlf: 61 73 82 11
Tlf. tid 16-18 00

Kasserer:
Michael Rasmussen
Skovhaven 45
Tlf: 61 30 43 72
Tlf. tid 16-18 00

Sekretær:
Steen N. Madsen
Kærhaven 5
Tlf: 66 10 89 08

Medlem 1:
Kurt Nielsen
Kærhaven 15
Tlf: 66 10 85 69

Medlem 2:
Magnus Bergstrand
Skovhaven 202
Tlf: 29 80 00 63

Bullerup Antennelaug
Bestyrelsen har dog rettet til, således at konto nr. er på blanketten og senere kommer MobilePay også, men
ikke således at indbetalingen popper op på telefonen, betalingen kan først ses efter et par dage. Gammeldags
Girokort kan også benyttes.
De største kritikere på Facebook, er enten nogle der er afbrudt som dårlige betalere, eller selv vil bestemme
vilkårene for tilslutning.
MØDER:
Vi har afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, og været til informationsmøde hos Yousee, region Syddanmark.
Vi har deltaget i arrangement i Yousee butikken i Rosengårdscentret, da det typisk er her vores medlemmer
kommer.
Vi har modtaget og besvaret 165 mails.
DIVERSE:
Yousee kører rundt i landet med kampagne om Bland Selv TV. De vil også gerne besøge Bullerup. Ud over
deres produkter vil der som navnet antyder være bland selv slik. Der er ikke pt. aftalt tid og sted.
Yousee lancerede i september, Yousee More. Hvis man har 2 produkter får man 3 fordele, har man 3
produkter får man 5 fordele. Produkterne kan være TV, bredbånd og Mobil.
November bød på nye streeming tjenester. FOX+ og Nordisk film. Således at der nu er 10 streeming
tjenester.
I december kom så mulighed for NETFLIX i TV pakken.
Mange har forespurgt på TV med på ferien. Dette er nu muligt i hele EU.
Yousee boks til foreningspris 30 kr. om måneden.
Alle disse nye tiltag kan der læses mere om på vores eller Yousee´s hjemmeside.
En modernisering af vores hjemmeside er under behandling.
Nu venter vi bare på at Huawei, godkender anlægget, så de høje hastigheder kan tilbydes.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik det omdelte regnskabet.
Regnskabet blev vedtaget.
4. Indkommende forslag
Ingen
5. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent.
Det husstandsomdelte budget blev gennemgået af kassereren.
De af bestyrelsen foreslåede pakke priser, blev vedtaget.
1. Kvartal

2. Kvartal
3. Kvartal
regulerings kvt.
548,00 kr.
522,00 kr.

Grundpakke

496,00 kr.

Mellempakke

1065,00 kr.

1167,00 kr.

Fuldpakke

1418,00 kr.
84,00 kr.

Tilslutning
uden tv signal.

Formand:
Claus Due
Skovhaven 196
Tlf: 61 73 82 11
Tlf. tid 16-18 00

4. Kvartal

Helårlig pris

522,00 kr.

2088,00 Kr.

1116,00 kr.

1116,00 kr.

4464,00 Kr.

1558,00 kr.

1488,00 kr.

1488,00 kr.

5952,00 Kr.

84,00 kr.

84,00 kr.

84,00 kr.

Kasserer:
Michael Rasmussen
Skovhaven 45
Tlf: 61 30 43 72
Tlf. tid 16-18 00

Sekretær:
Steen N. Madsen
Kærhaven 5
Tlf: 66 10 89 08

Medlem 1:
Kurt Nielsen
Kærhaven 15
Tlf: 66 10 85 69

336,00 kr.

Medlem 2:
Magnus Bergstrand
Skovhaven 202
Tlf: 29 80 00 63
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Gebyrer for 2019

Pakkeskift

400,00 kr.

Rykkergebyr

200,00 kr.

Udmeldelse

400,00 kr.

6. Valg af bestyrelse.
Kasserer
Sekretær

Michael Rasmussen
Steen Nørbæk Madsen

Modtog genvalg.
Modtog genvalg.

Best. medlem

Magnus Bergstrand

Nyvalg

I år var der kampvalg til en bestyrelsespost, mellem Magnus Bergstrand, Skovhaven og Andre Kaspersen,
Kirsebærhaven. Det blev til 14 stemmer til Magnus og 2 stemmer til Andre som så blev 1. suppleant i til
bestyrelsen.

6 a. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant til bestyrelsen
Andre Kaspersen
2. Suppleant til bestyrelsen
Ove Pallesen

Nyvalg
Modtog genvalg

7. Valg af revisor
Revisor

Frede Kruse

Modtog genvalg.

7 a. Valg af revisor suppleanter.
1. Revisorsuppleant
2. Revisorsuppleant

Søren Vittrup
Erland Redtz

Modtog genvalg.
Modtog genvalg.

8. Eventuelt.
Flere af de nye emner blev yderligere uddybet, specielt bland selv TV
--Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, og gav ordet til formanden, der takkede de fremmødte
medlemmer.

TV kanalernes placering kan altid ses på
www.bulant.dk
Fejlmelding på Tlf. 70 70 40 40
Bestilling af bredbånd og Telefoni Tlf. 70 70 40 40
Yousee tv-boks og Bland selv TV, Tlf. 70 70 40 70
Claus Due, formand.
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