Aalborg den 28. november 2006

Generalforsamling
i
Vejgård Hallen den 27. november 2006
Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Evt.
Ad 1. Advokat Hans Jørgen Kaptain blev valgt til dirigent.
Hans Jørgen Kaptain takkede for valget og fastslog at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen godkendte, at pressen var til stede
Der var 230 tilstede, 13 fuldmagter i alt 243 stemmeberettiget
Dirigenten påpegede at beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3-dele
af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen. Er det ikke tilfældet, men vedtages
forslaget med mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ekstraordinær
generalforsamling.
Ad 2. Dagsorden og forretningsorden blev godkendt
Ad 3. Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Birgitte Hvid Horneman og blev
godkendt, efter der var stillet spørgsmål til blandt andet IP- telefoni - det er noget bestyrelsen
vil arbejdede videre med.
Spørgsmål til betalingskanaler – Viasat er de store så de dikterer prisen.
Spørgsmål om pris på hovedstationens udbygning – det har kostet ca. 750.000kr.

Spørgsmål til hvad Brix og Kamp skal have for deres opgave – ca. 1 mil. som de mener man
kan hentes hjem på det samlede beløb for hele udbygningen.
Spørgsmål til afstemning om kanaler – Birgitte redegjorde for alsidighedsprincippet, og
bestyrelsen vil arbejde videre med en afstemningsform alle kan blive tilfredse med.
Ad 4. Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab og svarede på spørgsmål til
regnskabet som herefter blev godkendt.
Ad 5. Tilslutningsafgift på det nuværende beløb, 5.400 kr. blev vedtaget
Kontingent til foreningen på de nuværende 250 kr. blev vedtaget.
Kanalprisen blev foreslået til de nuværende 1.500 + 9 kr. pr måned for at beholde tv3 og 3+
Forslaget om 3 kr. pr. måned til support var blevet vedtaget under pkt. 6 så det samlede
bidrag bliver på kr. 1894 kr. pr år
Ad 6. Der var indkommet flere næsten enslydende forslag for at bevare 24 Nordjyske (se
bilag), der var også et forslag fra bestyrelsen der foreslog en prisstigning på 21 kr. pr. måned
for at bevare tv3 og 3+ og 24 Nordjyske dette forslag kom til afstemning først og blev
forkastet.(se bilag)
Alternativt forslag fra bestyrelsen en prisstigning på kr. 9 pr. måned for at bevare Tv3 og 3+
dette forslag blev vedtaget.(se bilag)
Bestyrelsen foreslog oprettelse af serviceaftale med ekstern serviceleverandør for at forbedre
serviceniveauet med bedre telefon åbningstider og support til afhjælpning af signal/linjefejl på
hhv. TV og Internet frem til 1. antennestik, til et beløb på 3 kr. pr medlem pr. måned forslaget
blev vedtaget.(se bilag)
Bestyrelsen indstillede Bjarne Akselsen til æresmedlem, forslaget blev vedtaget (se bilag)
Lars Løcke havde et forslag, om at beholde 24 Nordjyske forslaget blev forkastet.(se bilag)
Erling Jørgensen havde 2 forslag om at beholde 24 Nordjyske begge forslag blev
forkastet.(se bilag)
Flemming Junker havde et forslag om at beholde 24 Nordjyske, Flemming Junker trak sit
forslag.(se bilag)
Arne Bonife Jensen havde 2 forslag om at beholde 24 Nordjyske begge forslag blev
forkastet.(se bilag)
Michael Korftisen havde 2 forsalg om at beholde 24 Nordjyske begge forslag blev forkastet.
(se bilag)
Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer (se bilag) der kom et ændringsforslag fra salen, en
tilføjelse til § 5.1 kanalvalg i ulige år, forslaget vedtaget med 83 for og 70 imod, bestyrelsens
forslag til vedtægter, med den vedtagne tilføjelse, blev vedtaget uden stemmer imod.
7. 5 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Birgitte Hvid Horneman
Jan Robert Ekstrøm
Lars Møller Andersen
John Kronborg Larsen
Lars Rosenville
Alle blev genvalgt John Kronborg Larsen, for 1 år

Til suppleanter blev valgt:
1. Frederik H. Jensen
2. Åge Riis Petersen
Ad 8. Der var forslag fra Hugo Elmer om valg af Palsgaard og Hansen
Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO og de blev genvalgt
Ad 9. En opfordring til at se om 24 Nordjyske kan komme med igen.
En opfordring til, at når der stilles forslag med priser, at det så er priser pr. år der forslås.
En var ked af at være medlem i en forening der ikke tilgodeser alle 8000 medlemmer.
En opfordring til at få bragt orden i § 10 og det forslag med 3 kr. pr. måned pr. medlem til
support.
Der var kritik at Stofas teknikker, det var nødvendigt med 4 fejlmeldinger før fejlen blev rettet.
Klage over at skulle betale for den periode, hvor det ikke var muligt at komme på nettet på
grund af fejl.
Opfordring til at se på daværende betalingskanaler og ikke se på stemmetallene for
gratiskanaler, der var tillid til at bestyrelsen finder en løsning.

Generalforsamlingen sluttede med at Hans Jørgen Kaptain takkede for god ro og orden,
og Birgitte ønskede alle de fremmødte en god tur hjem.
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______________________
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John Kronborg Larsen

Dirigent Hans Jørgen Kaptain

