Referat af generalforsamlingen i GVD Antenneforening mandag, den 26. november 2001 på
Gug Skole.
1. Jørgen Jensen valgt som dirigent.
2. Forretningsorden for generalforsamlingen vedtaget.
3. Formand Niels Christensen aflagde beretningen.
Startede med at henvise til den skriftlige beretning, som var uddelt til alle 196 fremmødte
medlemmer.
Omtalte derefter foreningen dækningsområde. Den tekniske udbygning af anlægget i årets
løb, både på tv- og internetsiden. Den kommende udvikling indenfor dekoder, digital tv
m.v. Den store udvikling indenfor internet med nu i alt 2000 medlemmer tilsluttet, imod 700
ved ophør med Stofanet. Foreningens selvstændighed , og at den stadig var
selvfinansierende, trods det at kontingent ikke var hævet i 15 år, og stadig udgør kr. 250 pr.
år. Omtalte baggrunden for ophør med samarbejdet med Stofa på internet. Viste forskellige
tegninger over foreningens tekniske produkter, og forklarede brug af routere. Plancher over
pris på internet på kr. 175,- pr. md. sammenlignet med forskellige konkurrenters priser.
Omtalte enkelte medlemmers meget store forbrug på nettet, op til 80 GB pr. md. Omtalte
indkøb af Alot til styring af nettet. Nævnte betaling af overbrug over 6 GB pr. md.
Redegjorde for bestyrelsens forhandlinger om aftale om telefoni, der havde været meget
langvarige. Sonofons endelig tilbud kunne benyttes, men der forventes snarest indgået aftale
med Tiscali.
Der var ingen spørgsmål fra salen til beretninger. Der blev enstemmigt vedtaget.
4. Birger Rasmussen, BDO aflagde derefter regnskabet.
Regnskabet viser et overskud på kr. 82.433,Samlede aktiver kr. 9.803.015,Egenkapital kr. 6.249.782,Regnskabet enstemmigt vedtaget.
5. Kontingent fastsat til uændret kr. 200,- + moms.
Henstilling fra generalforsamlingen om, at det samlede kontingent max skulle udgøre kr.
1200,Afstemning om kanalvalg foretaget. Offentliggøres senere.
6. 3 forslag fra Kim Konnerup.
1. Bestyrelsen sørger for at generalforsamlingsprotokollen eller et referat gøres
tilgængeligt for GVDs medlemmer på GVDs hjemmeside, evt. i et lukket område kun for
medlemmer. Desuden gøres det eventuelt tilgængeligt på GVDs tekst tv.
Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget.

Kim Konnerup ønskede forslaget under afstemning. Forslaget vedtaget.
2. Bestyrelsen sørger for at der oprettes et debatforum for GVDs medlemmer på GVDs
hjemmeside.
Bestyrelse kunne tilslutte sig forslaget.
Kim Konnerup ønskede forslaget under afstemning. Forslaget vedtaget.
3.Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde et forslag til
vedtægtsændringer, som klar beskriver bestyrelsens og generalforsamlingens
kompetencer i forhold til internet og telefoni, herunder bl.a. forhold som prisfastsættelse,
fastlæggelse og ændring af regler og retningslinjer for brug af internet og telefoni, valg
af leverandører og services.
Et forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på en ekstraordinær
generalforsamling med udgangen af februar måned.
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget.
Flere medlemmer tilkendegav deres mening. Alle gik imod forslaget.
Kim Konnerup ønskede forslaget under afstemning. Forslaget forkastet, idet kun 5
medlemmer stemte for.
7. Jørgen Thomsen, Bjarne Akselsen og Jens Nedergaard Rønager blev alle genvalgt uden
afstemning, da der ikke var andre som ønskede opstilling.
Følgende stillede op til valg af bestyrelsessuppleanter:
Birger Andersen, valgt med 119 stemmer
Carsten Bennedsen, valgt med 114 stemmer
Kim Konnerup, ikke valgt med 35 stemmer
8. Birger Rasmussen, BDO Scanrevision genvalgt.
9. Eventuelt
Et enkelt medlem efterlyste opdatering af nyheder på teksttv.
Et medlem efterlyste flere kanaler med stereolyd.

