Referat af generalforsamling 27/05-2018
Referent Nikolaj Haugsted
1. Formanden siger velkommen
2. Valg af dirigent og referent
Som referent: Nikolaj Haugsted
Som dirigent: Ole Stillund
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Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse
Formandens beretning
Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse
Valg af bestyrelsesformand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af administrator
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Som referent: Nikolaj Haugsted
Som dirigent: Ole Stillund

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse:
Michael siger velkommen, tak for fremmøde. Ole blev valgt som dirigent. Nikolaj blev valgt som referent
Det blev konstateret at forsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der var ikke nogen fremmødte fuldmagter og dagsordenen blev vedtaget.

Formandens beretning:
Det har været et roligt år hvor vi har været i stand at vedvarende tilbyde vores gode produkter. Vi har
knoklet på at stabilisere økonomien hvilket jf. regnskabet kan se er lykkedes. Vi mener at vi er
prismæssigt konkurrencedygtige. Vi bliver udfordret af streaming hvilket naturligvis er skræmmende
men vores afmatning er ikke katastrofal. Det er en voldsom udfordring at bibeholde kunder og kunne
tilbyde det kunderne efterspørger. Vi er meget glade for glenten og den løsning de repræsenterer.
Vi lægger vægt på at grundpakken skal være solid og et stærkt produkt.
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Vi har tilgang af kunder på tvsiden i udsigt. Samt der indføres forskellige tiltag til at styrke tilgangen af
kunder.
Politisk er licensen ved at blive afskaffet hvilket også styrker vores udgangspunkt.
Asger talte om at glenten har forhandlet med VerdensTV om at kunne afregne kvartalsvis frem for årligt.
Dette er gunstigt for et afmattende marked. Vi tager dette op løbende i bestyrelsen.
Om antallet af medlemmer:
•
•
•
•

2015
2016
2017
2018

1678 medlemmer
2431 medlemmer
2287 medlemmer
2242 medlemmer

Der var ingen kommentarer til beretningen.
Revisor fremlægger regnskab:
Vi har arbejdet på at rette økonomien op og kom ud af sidste år med et underskud på 60 000. Dette blev
lagt ind i dette års budget og resultatet er lagt til at være på 200 000 i år for at kunne tilgodese en
eventuel afmatning i kundeantallet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Det blev enstemmigt vedtaget.

Bugdet
Vedrørende budget for 2018/19 var prisændringerne planlagt til at slå igennem per 1/5-2018
De slog først igennem per 1/6 hvilket korrigeres i indeværende år.
Det blev besluttet at priser ændres 1 måned efter glenten fremadrettet.
Kontingentet fastholdes på 8 kr i kommende år.
Budettet blev godkendt.
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Forelæggelse af kontingentet for kommende år.
Kontingentet fastholdes på 8 kr i det kommende år.

Bestyrelsesmedlemmer:
Alle poster til bestyrelsen der er på valg genopstillede.
Der var ikke nogen der opstillede og hele bestyrelsen blev genvalgt.
Der var ikke nogen der opstillede som suppleanter - derfor blev ingen valgt.

Valg af administrator:
Andels.net blev foreslået.
Serviceniveauet bedømmes til at være i top. Kunderne var generelt tilfredse.
Andels.net blev enstemmigt genvalgt.

Valg af revisor:
PWC blev foreslået og genvalgt.
PWC blev betegnet som yderst professionelle og vi ville gerne køre et år med dem og evt. tænke på
valget næste år.

EVENTUELT:
Leif Mentzel ønskede sit navn stavet rigtigt og sin mail brugt korrekt.

Med venlig Hilsen
Østerbro Antenneforening
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