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Formanden startede generalforsamlingen med at byde velkommen. F@rste punkt var valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Erk Jensen, som blev enstemmigt valgt.

Poul Erik Jensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed

lovlig og beslutningsdygtig.

Formandens beretning

Antallet af medlemmer er samlet set stabilt. Der har varet en nedgang pii antallet af medlemmer med TV,

idet flere medlemmer har valgt kun at have internet fra H@nB Antennelaug.

Der konstateres fortsat st6j p5 returvejen pA grund af de mange trSdlose enheder i huset og det stiller

derfor stOrre og storre krav til installationerne i huset.

YouSee har lanceret en ny mdde at sammensatte sin TV-pakke p6 og det er nu muligt at tilvelge
streamingkanaler. Der har s6ledes i efteriret veret en stigende interesse for at valge Bland-Selv fremfor

den ordinere TV-pakke.

Fordelingsnettet er igen i 6r blevet gennemgdet og der er p6begyndt en lObende udskiftning af forstarkere

i standerne, hvilket skal vere med til at give et stabilt signal til de enkelte medlemmer,

Erling Petersen: Husk at tilmelde dankortet igen n6r man fir et ny. Soren Tue Larsen oplyste, at man f5r en

mail, ndr kortet er ved at udlobe. Automatisk fornyelse tilbydes ikke.

Aflaggelse af regnskab

SOren Tue Larsen fremlagde 6rsregnskabet for 2OL7/L8. Overskuddet blev markant bedre end sidste 5r.

Arsagen hertil skyldes primert ferre udgifter til programafgifter og lavere afskrivninger. De lavere

afskrivninger i forhold til budgettet skyldes investeringer, som fprst er sat i gang i regnskabsdret 20t8/L9 og

ikke som forventet i regnskabsiret2OLT/L8.

Behandling af indkomne forslag

Der var kommet forslag om nyt navn til foreningen. Foreningens aktivitet er endret til betydeligt mere og

andet end kun Antenne.

J4rgen SkjOtt Jensen: Navneendring giver et enormt arbejde til bestyrelsen idet vedtegter s6 ogsd

tilsvarende skal andres pi flere punkter.

S4ren Tue Larsen: Enig heri. Lgsningen vil blive et binavn / et brandnavn som bruges i det daglige. HOng

Antennelaug vil fortsat vere foreningens juridiske navn. De juridiske forhold herom vil bestyrelsen

unders6ge forinden.

Henrik Mondrup: Det kunne udlegges til medlemmerne til afstemning.

Kim Honsen: Et mere moderne navn vil ogsS vere med til at brande foreningen bedre og dermed give et

storre medlemstal.

Hanne Madsen: Har det nogen praktisk betydning. Nej det har det ikke.



Frank Horpe: Jeg synes at navnet skal beholdes.

Steen Skovgoord; Navneendringen skal ogs6 bruges til at taenke ud af boksen. Pi lengere sigt kunne man

forvente at LOve og Saby kom med p6 nettet. De omkringliggende byer md gerne vere med.

J^rgen SkjOtt: Er vi fortsat medlem af FDA? Nej det er vi ikke.

Henrik Mandrup: Koster det noget at fi Seby og L@ve med?

SOren Tue Larsen: lkke i stprre omfang, da ny teknologi og lovgivning g@r det muligt at foreningen i

samarbejde med YouSee kan komme med pi eksisterende forbindelser.

Fronk Harpe: Har I haft folere ude? Ja fra Love men ikke fra Seby endnu.

Erling Petersen; Hvorfor andringen nir det ikke kan bruges til noget. Det vil vere tale om et kaldenavn,

som i hojere grad skal brande foreningen ud over Hong By

Steen Skovgaard: En ny tilflytter i Seby vil ikke i forste omgang kontakte HAL da man ud fra navnet ikke kan

se at vi kan levere.

Erling Petersen.' Der er stadig nogen der ringer til HOng Antennelaug selv om de er fra Seby eller andre

steder.

J4rgen Skj4tt lensen; Si lenge vedtegterne ikke er endret kan navnet ikke endres.

Forslaget blev herefter lagt ud til afstemning og vedtaget.

Fastsattelse af naste irs medlemsbidrag

Soren Tue Larsen fremlagde de nye priser for 2019 og budgettet for 2OL8/t9'

Valg af bestyrelsesmedlemmer

P6 valg til bestyrelsen var Karsten Larsen, Soren Tue Larsen og Thomas Kjer. Alle blev genvalgt

P6 valg som suppleanter var Kurt Petersen og Poul Erik Jensen. Begge blev genvalgt.

Valg af revisorer

Pi valg var Anders Larsen og Jorgen Sonne Begge blev genvalgt

P6 valg som suppleant stillede Erling Petersen op. Han blev valgt.

Eventuelt

Niels Pedersen: F5r foreningen noget for at legge kabler ud i Tj0rnen og Hylden? Ja der er givet en samlet

pris for tilslutning til anlegget. Nye ejere skal ikke betale for tilslutning til f0rste stik i huset, da det er

indregnet i prisen for grunden.

J4rgen Skj4tt: Vedtegter 5 4 skal andres, n5r tilslutningsbidraget bliver endret til "Efter tilbud" og ikke et

fast bel6b. Nej det skal de ikke, da den nuverende ordlyd dekker.

Karsten La rsen takkede for sa ma rbej det i 20L7 / 18.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen.
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