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Referat Generalforsamling i
Gug-Visse-Dall Antenneforening
Skalborghallen den 9. december 2019 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsordenen
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt
Der var 33 tilstede heriblandt 7 fuldmagter dvs. i alt 33 stemmeberettigede.
Næstformand Ingen Sørensen bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, der takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt ved opslag på
antenneforeningens hjemmeside og info-kanal samt annoncering i lokale aviser, og derfor lovlig og
beslutningsdygtig.
Vi er her i dag for at 2. behandle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

2. Vedtagelse af forretningsorden
Forretningsordningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Indkomne forslag
Advokat Tommy Olesen: Gennemgik forslaget, og der blev stillet spørgsmål:
Jesper fra Parallel vej Visse: Vi er ved at udskrive en blankocheck til bestyrelsen og de skal de have lov til.
Hvad menes der med flere tjenester forslag A?, jeg ved det nemlig godt.
John Kronborg: Det kan være Tv-net f.eks. igennem boksen, musiktjenester, adgang til Google mm.

Per Tøslet Nielsen, Gug:
Hvem er 3. part, og hvis der er en 3. part som ikke passer ind i GVD regi hvad så?
John: Vi har en paragraf 18 i vedtægterne som vedrører væsentlige ændringer af antenneanlægget, så det sker
ikke.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget.

4. Eventuelt
Jesper fra Parallelvej: Bestyrelsen gør det godt, men der er malurt i bægeret.
Bestyrelsen kan ikke håndtere de prisstigninger som eksisterer på net.
GVD er nu 4-5 år bagefter. Stigninger fra 199 – til 239kr.
Jeg har en baggrund teknisk assistent i Nørretranders Antenneforening, og spørger efter bedre og billigere
internet. Jeg syntes at GVD skal åbne nettet for andre leverandører.

Inge Sørensen: Jeg havde en veninde som havde 20 kr. billigere internet.
Grunden til andre Stofa kunder har billigere internet er at deres foreninger har indgået en længerevarende
aftale med Stofa.

Jesper fra Parallelvej: De lave hastigheder forsvinder med Stofa, så åbn nettet for andre leverandører, så Stofa
ikke længere har monopol på nettet.

John Kronborg: Vi har lyttet, og det er måske derfor netop derfor at vi ikke har indgået en ny kontrakt endnu
med Stofa.

Tommy Olesen takkede for god ro og orden

Inge Sørensen takkede alle for et godt fremmøde og ønskede alle en god jul.

Som dirigent

-------------------------------------Tommy Olesen, advokat
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