Aalborg , den 25. november 2014

Generalforsamling

.I

Skalborggaardhallen 24. november 2014

Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag
Valg at dirigent.
Vedtagelse at forretningsorden.
Beretning om foreningens virksomhed i det forl0bne ck
Status pa fusion og fremtidsproces
Aflcsggelse at regnskab.
Fastscsttelse at kontingent, programafgift ramme og tilslutningsafgift.
lndkomne forslag .
Valg at bestyrelsesmedlemmer.
Valg at bestyrelsessuppleanter.
10. Valg at revisionsfirma sam skal vcsre statsautoriseret.
11. Evt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad 1 Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, Advokatfirmaet Henrik Christensen &
Partnere. Dirigenten redegjorde for de dokumentationer, der var forelagt dirigenten
vedr0 rende indkaldelse at generalforsamling og forespurgte, om forsamlingen havde
indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
Det var ikke tilfcsldet. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var 120 tilstede heraf 6 fuldmagter 120 stemmeberettiget. Dirigenten bad forsamlingen
om at aflevere stemmemateriale hvis de forlod forsamlingen inde afstemning.

Ad 2. Dagsorden og forretningsorden blev godkendt.

Ad 3. Formand John Kronberg Larsen aflagde bestyrelsens beretning den blev efter debat
taget til efterretning.
Per Christoffersen, hvorfor vii vi nu eje det hele selv, for i foraret ville vi forcere det hele
vcek.
John svarer at vi skulle have noget der skulle vcere bedre, men stadig selv eje det, sa vi
var ikke parate til at give det vcek.

Ad 4. John fremlagde status pa fusion og fremtidsproces.
Aage Riis Pedersen
Ole Davidsen ANTV havde habet pa at GVD bare ville ga ind i det eksisterende, Ole
Davidsen har vceret i Iommen pa Stofa, sa han har ikke kunnet handle anderledes.
Orienteringen afrundet.

Ad 5. Statsautoriseret revisor Georg Aaen BOO aflagde regnskab, som efter sp0rgsmal
blev godkendt.

Gert lngolf Johansen stillede sp0rgsmal om hvorfor bel0bet til betalingskanaler er st0rre i
ar?
Hvilke kanaler er steget?
Hvad har fusionen kostet?
John svarede at vi senere pa dagsordenen skal vedtage hvilke kanaler vi skal have i 2015,
sa vi kan endnu ikke sige hvad det kommer til at koste.
Det afhcenger af hvilke kanaler der bliver valgt.
Georg Aaen svarede at fusionen har kostet 836.955 kr.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag vedmrende fastholdelse af kontingent
pa kr.468 inkl. moms pr. ar og tilslutningsafgiften nedscettes til kr. 995 . inkl. moms.
Begge forslag blev vedtaget.

Allan Siig Hansen fremlagde bestyrelsens forslag A til programafgift

Forslaget er begrundet i prisstigninger og rendrede aftalevilkar, hvor programselskaberne
stiller krav til kanalernes tilstedevrerelse i den taste udbud for at opretholde muglighed for
valgfrihed.
Den samlede udgift for Tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter i 2015 vii udg0re:

Grundpakken
mellempakken
Fuldpakken

159 kr. pr maned
325 kr. pr maned
525 kr. pr maned

Poul Mandrup opfordrede bestyrelsen til at arbejde for at fa Web Tv to go
Sverige tv4 var tidligere en HD?
Allan svarer det arbejder vi pa, og Sverige tv4 er stadig en HD kanal
Jesper Tommerup Web Tv trelle r det trafik?
Christian Quist ja det treller trafik nu, mener ikke det er arsag til problemer pa nettet.
Dirigenten redegjorde for at hvis forslag A blev vedtaget sa ville forslag B falde bort.
Dem der kan stemme for forslag A markerer med den gmnne.
Forslaget vedtaget med stort flertal.

Ad 7. lndkomne forslag
Forslag til rend ring af § 13 i GVDs vedtregter lyder som f0lger:
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vrere vresentlige leverand0rer eller ansatte hos
vresentlige leverand0rer til antenneforeningen .
Forslagsstiller Jonas Kvist

Dirigenten spurgte om forslagsstiller emskede, at uddybe forslaget, det var ikke tilfcsldet.
John Kronberg 0nskede ordet og havde f0lgende:
Som en del at forhandlingerne om fusionen kan jeg oplyse at GVD, sam men med vores
advokat og revisor, har haft 100% indsigt i de aftaler og bindinger der matte vcsre mellem
leverand0rer og de tre foreninger. Man skal for 0vrigt ikke tro pa alt hvad man h0rer eller
lesser i pressen.
Jeg kan derfor fortcslle at GVD, ikke har problemer med at vcslge de samarbejdspartnere,
vi matte 0nske at samarbejde med. Hvad der matte gcslde for andre kan vi ikke oplyse at
hensyn til fortrolighed. Dog skal der siges at vi har en samarbejdsaftale med Stofa der
udl0ber i juni 2016, derfor s0gte vi ogsa i fusionen at lave en ny aftale med Stofa, men
som skulle vcsre bedre end den gamle
Hvis fusionen skulle vcsre en realitet allerede i ar, var det derfor en forudscstning at Stofa
0nskede at frig0re GVD fra den eksisterende kontraktgrundlag. Ydermere var et krav at
GVDs samlede bestyrelse skulle godkende en ny samarbejdsaftale, ligesom det var
vcssentligt for GVD at sikre vilkarene for eventuel udtrcsden at en sadan leverand0raftale.
Det har altsa ikke vcsret bestyrelsens hensigt at binde foreningen mere end h0jest
n0dvendigt- og det er det forsat ikke.
Jeg forventer at forslagsstillerens formal er at betvivle vores bestyrelsesmedlem Jens
Andersens loyalitet og trovcsrdighed. Til jeres orientering er Jens ansat som
gravekoordinator hos Stofa i Aalborg. Jeg kan i den forbindelse oplyse at jeg star fuldt inde
for Jens og hans arbejde i bestyrelsen.
Vi har pa intet tidspunkt oplevet nogen form for tvivl. Jens arbejder, i bestyrelsen, meget
loyalt for at skaffe vores medlemmer den l0sning og mulighed, som Jens serer bedst for
vores medlemmer, sa jeg ser ingen grund til at csndre vores vedtcsgter for at udelukke
Jens fra at deltage i bestyrelsesarbejdet.
For at undga nogen form for tvivl og netop den situation som forslagsstilleren anf0rer- har
Jens naturligvis ikke deltaget i forhandlingsudvalget vedr0rende fusionen og den nye
leverand0raftale. Og har afholdt sig fra at stemme i 0Vrige forhold der matte have relation
til hans arbejdsplads.
Vi synes at medlemmerne forsat b0r have den tillid bade nu og i fremtiden, til at
bestyrelsen kan handtere denne situation pa betryggende vis. Sa bestyrelsens og min
egen indstilling vii vcsre at stem me nej til forslaget. Vi skal bruge aile de krcsfter, der findes
for at sikre GVD, kan modsta fremtidig konkurrence - og her er Jens en at dem.
Dirigenten redegjorde for vedtcsgternes bestemmelser for vedtcsgtscsndringer og
ekstraordincsr generalforsamling.
Herefter kom forslaget til afstemning og det blev forkastet med meget stort flertal, sa der
skal ikke vcsre nogen ekstraordincsr generalforsamling.

Ad 8 4 medlemmer at bestyrelsen var pa valg.
F0lgende stillede op til valg:
Jens Andersen
Lars M0ller Andersen
Allan Siig Hansen
Lars Hjermitslev

Valgt
Jens Andersen
Allan Siig Hansen
Lars Hjermitslev
Lars M0ller Andersen.
Aile blev genvalgt uden modkadidater.

Ad 9 Valg at bestyrelsessuppleanter
F0lgende stillede op til valg:
Kenneth Brink
Birgitte Hvid Horneman

Valgt
Kenneth Brink og Birgitte Hvid Horneman blev begge genvalgt uden modkandidater,
dirigenten foreslog lodtrrekning for at finde 1. suppleant, Birgitte og Kenneth blev selv
enige om at det er Birgitte Hvid Horneman der er 1. suppleant.

d 10
Bestyrelsen anbefalede genvalg at BOO og de blev genvalgt.

Ad 11 Evt.
Peter Baadsgaard Bruun, hvad koster Stofas ekstra ydelser, er det Stofa eller GVD der
skal kontaktes
John Kronborg Larsen vi kan blive bedre til at informere, man kan fa op til 4 kort og det er
kun den kanal man vrelger der koster.
Kaj Ernst Nielsen hvad betyder at se resten pa play.

Det er andre tjenester som leverand0rerne tilbyder.
Kaj Ernst Nielsen Handboldkampe der er forsvundet pa en af kana Ierne?
Allan svarer at der er stor sandsynlighed for at de sa kommer pa den nye TV2 sportskanal.
Birthe Pehrson hvad koster et pakkeskift?
Allan det koster kr. 299 at skifte pakke.
Tage Larsen det har Vffiret en dejlig generalforsamling og ros til bestyrelsen, Tage
opfordrede forsamling til at give bestyrelsen en hand for det gode arbejde, sa det fik
bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udt0mt.
John takkede for st0tten til bestyrelsen og sagde at vi ikke vii betale hvad som heist for at
fa Web Tv to go.
John 0nskede de fremm0dte en god jul og god tur hjem.
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Jens Andersen
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