Beslutningsreferat af generalforsamlingen i GVD Antenneforening, den17.12.2003 i Vejgård
Hallen.
1. Jørgen Jensen valgt til dirigent.
I alt 592 fremmødte medlemmer.
2. Forretningsorden for generalforsamlingen vedtaget.
3. Niels Christensen aflagde derefter beretningen.
Niels Christensen aflagde en meget lang beretning, hvor han stort set gennemgik hele
foreningens historiske udvikling samt hele den tekniske udvikling,
Af større kommende anlægsarbejder kan nævnes fortsat nedlægning af lyslederkabler fra
hovedstationen og ud til alle byer i dækningsområdet, samt opgradering af nettet til 850
mhz. Foreningen har ikke acceptere annoncer indrykket af 24 Nordjyske samt Zulu.
Program til måling af det enkelte medlems forbrug forventes klar i januar 2004. Omtalte
enkelte medlemmers voldsomme forbrug på op til 117 GB pr. måned.
Digitalt tv forventes indført i 2005, der kører p.t. forsøg på enkelte kanaler.
Der er særskilt regnskab for internet og for tv siden i foreningen.
Efter diverse indlæg blev beretningen vedtaget. Ingen stemte imod.
4. Birger Rasmussen aflagde derefter foreningens regnskab, der viser
Overskud kr. 104.196,Aktiver kr. 10.170.831,Egenkapital kr. 6.463.637,Regnskabet enstemmigt vedtaget.
5. Kontingentet fastsat til kr. 250,- pr. år uændret.
Efter diverse indlæg både for og imod blev der vedtaget en stigning på kr. 400,- til dækning
af afgifter og betalingskanaler.
Skriftlig afstemning om betalingskanaler foretaget.
6. Indkomne forslag.
Forslag fra Karsten om fjernelse af fuldmagter blev forkastet,
Forslag fra Sven Hvid Nielsen om revision af vedtægter forkastet, da forslagsstiller ikke var
mødt frem..
Forslag fra Jacob Juul Pedersen:
Forslag om et medlem kan møde med mere end 1 fuldmagt fra andre medlemmer forkastet.
Forslag om kanalvalg via brev forkastet.
Forslag om adgang til at stille spørgsmål til bestyrelsen til behandling på bestyrelsesmøder
og derefter offentliggørelse på nettet forkastet.
Forslag om adgang til Forum fra ip adresser udenfor nettet forkastet.
3 spørgsmål til formanden henvist til under eventuelt.
Forslag fra Niels Andersen om pakkeløsning bortfaldet.

Forslag fra Claus Zimmer om kontingentforhøjelse bortfaldet.
7. Valg til bestyrelsen.
Peter Ditlev Oldenburg foreslog valg af Leo Eriksen.
Jørgen Thomsen, Jens Rønager og Leo Eriksen valgt.
8. Birger Andersen og Carsten Bennedsen genvalgt som suppleanter.
9. Birger Rasmussen BDO genvalgt.
10. Eventuelt.
Egon Lind foreslog oprettelse af en fond til støtte for mindre bemidlede medlemmer, som så
kunne søge støtte til kontingentet.
Et medlem forslog at TV1000 sløjfes.
Egon Rasmussen ønskede GVDtv omdannet til en foreningen, som kunne optage
medlemmer.

