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Valg af dirigent

Vedtagelse afforretningsorden

Beretning om foreningens virksomhed i
det forlobne ar

Bestyrelsen foreslogAdvokatAndreas Lybech,
Haugaard Braad Advokatfirma, og det blev
vedtaget.
Andreas Lybech konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at
der var 37 fremmodte og 7 fuldmagter

Den trykte forretningsorden blev vedtaget

Formand Ole Gerdt Andersen \sesie beretningen
op. Og den blev godkendt.

Fra salen spurgte:
1 Svend Rom om antal medlemmer. Svar: dette
offentliggores ikke afkonkurrencehensyn.

2 Hans Petersen om GVD havde overvejet at
investere i aktier, svaretvarja, men det blev
dengang bestemt, at GVD ikke skulle risikere
formuen. GVD har betalt ca 200.000kr i
negative renter.

3 Thomas Idskov efterlyste Discovery
kanalerne, men da det er et sporgsmal mellem
YouSee og Discovery kan GVD intet gore ved
det. Der opfordres til at abonnere pa Discovery
streaming.

4 Hans Petersen havde problemer med webTV
og havde sogt hjselp i YouSee butik. Havde nok
faet en darlig forklaring, for han havde ikke
opfattet at han skulle ha' internetforbindelse i
sommerhuset for at kunne benytte det

5 P. Odsgaard savnede Tv2 sportX i
mellempakken, han fik at vide at den kanal
kunne tilvselges.

6 Finn Jelstrup syntes tv boksen var darlig,
billedet pixilerede ofte. Rasmus fra YouSee
oplyste dertil at en ny boks med bedre software
ville komme i 2023.
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Afteggelse af regnskab

Prassentation afaendringer i program- og
tjenesteudbud

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af revisionsfirma, som skal vaere
statsautoriseret

Eventuelt

GeorgAen, BDO gennemgik regnskabet og det
blev vedtaget

1 Navne asndring fra Paramount Movies og
series

Blivertil SkyShowtime 1 og 2

2 Disney+ blev tilf0jet i Bland selv 1.marts

3 Nordisk+ ny streamingtjeneste i stedet for de
3, Nordisk Film, Dansk filmskat og Min Bio

4 Uasndrede programpriser i 2023.Dvs 199 kr
for Grundpakken, 429 kr for mellempakken og
549 kr for fuldpakken

Der var ikke kommet nogen forslag

Pa valg var Ole Gerdt Andersen, Jan Lausten,
Lars Moller Andersen og Birgitte Hvid
Horneman. Lars M0ller Andersen 0nskede ikke
genvalg, det gjorde de ovrige og de blev valgt.
Bestyrelsen foreslog 1 .suppleant Kresten
Kokholm, ogsa han blev valgt
Daniel Olsen fortsastter som 1 .suppleant, og
desuden valgtes Carsten Andersen som 2.
suppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO og de blev
valgt igen

Der var ikke mere under eventuelt, da meget af
det der kunne ha' vasret blev dr0ftet efter
beretningen.

Formanden takkede for god ro og orden, samt
enskede alle en god jul
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