Eskilstrup Antenneforenings

Generalforsamling 2018
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.oo
10 at stemmeberettige medlem deltog.
1. Valg af Dirigent : Jim Jørgensen
2. Valg af Referent : Kim Venøbo
3. Valg af Stemmetæller : Kirsten og Marianne
4. Bestyrelsens Beretning : Formand, Bjarne Poulsen fortalte bl.a. om YouSee opdateringer
i henholdsvis Sommers og nu her i marts hvor flere var helt uden TV signal i flere dage.
5. Regnskab : Flemming Olsen fortalte om det vedlagte Regnskab
Som viser et års underskud på 8.784 kr. Som bl.a. skyldes vi giver tilskud til TV pakkerne.
Kassebeholdningen er dog på 347.657 kr.
Vi er pt. 114 medlemmer af Eskilstrup Antenneforeningen.
6. Kontingent fastsættelse : Kontingentet forsætte på nuværende pris på 329 kr.
7. Indkomme Forslag : Der var ikke indkommet nogle forslag
8. Valg til Bestyrelsen : Bjarne Poulsen blev genvalgt for 2 år.
Kim Venøbo blev genvalgt for 2 år. Jørgen Poulsen blev genvalgt for 2 år.
Bente Andersson blev valgt for 1 år.
Kirsten Møller blev valgt som Suppleant for 1 år.
9. Valg af Revisorer : Jim Jørgensen og Wedel Koch blev begge genvalgt for 1 år.
Tina Jensen blev genvalgt som Revisor suppleant for 1 år.
10. Eventuelt : Fleming Olsen fortalte om de problemer vi har haft i de sidste 14 dage
og hvorfor det blev ved med at gå galt for Yousee. Men alt er nu udskifter og alle
medlemmer skulle nu uden problemer se TV igen.
og hvis man har internet gennem Yousee virker det også igen.
Hvis man får problemer skal man først kontakte Yousee på 7070 4040 Hvis det ikke
Hjælper kontakt da Antenneforeningen. Så vi kan kontakte Yousee direkte.
Yousee har lovet en form for kompensation til dem som ikke havde TV i flere dage.
Hvilken form for kompensation det bliver. Vender de tilbage med.
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