Beslutningsreferat af generalforsamlingen
i GVD Antenneforening mandag den 25. november 2002
på Gug Skole
1. Jørgen Jensen valgt som dirigent. Forretningsorden for afholdelse af
generalforsamlingen samtidig vedtaget.
2. Formand Niels Christensen aflagde derefter den mundtlige beretning.
Omtalte digital tv og radio der var indført af DR, samt mulighed for at modtage digital tv
via foreningen ved at leje en boks. Oplyste samtidig om pris ved modtagelsen af de
forskellige programmer herpå. Der er pr. 1.10.2002 ansat ny kontorass. på halvtid på
foreningens kontor. Opfordrede til at skaffe nye medlemmer til foreningen.
En kort redegørelse om de tekniske specifikationer på anlægget, samt udbygningen i
løbet af året, herunder opdeling af anlægget i ører, samt nedlægning af lyslederkabel fra
hovedstationen til henholdsvis Gug og Skalborg. Foreningen er nu via Tiscali blevet
tildelt 4000 ip-adresser, som snarest vil blive lagt ud til det enkelte medlem, som er på
internettet. Omtalte konsekvensen ved at hver enkelt medlem har egen ip adresse, idet det
nu er lagt nemmere at spore ulovligt download. Foreviste eksempler på hvad dette kunne
medføre om krav af betalinger og bøder. Omtalte skiftet fra Sonofon til Tiscali pr.
1.10.2002.
Nævnte krav til anlægget fremover med flere kanaler m.v. samt udbygningen i nye
områder. Der blev forevist plancher med priser fra de mange forskellige
internetudbydere. Samtlige priser er langt dyrere end gvdnet. Plancher der viste
udnyttelsen og belastningen af nettet forevist. Telefoni virker perfekt internt i nettet, men
på grund af nedskæringer og besparelser ønsker Tiscali ikke at fortsætte med IP telefoni
efter 1.1.2003, hvorfor bestyrelsen p.t. arbejder på at finde en anden udbyder.
Der var i årets løb fundet en enkelt, særdeles grov tilfælde af en sortseer, som selv havde
lavet tilslutningen i nettet. Opfordre til at melde til bestyrelsen, såfremt man blev bekendt
med ulovligheder på anlægget. Huset ved hovedstationen er blevet udvidet i år, da der
ikke længere var plads til udstyret. Billeder heraf forevist. Præciserede at det kun var
GVD Lokaltv, som har til huse på Visse Ladegård og ikke antenneforeningen.
Opfordrede medlemmerne til at læse foreningens blad, som senest er udsendt her i
efteråret.
Zulu bliver betalingskanal fra 1.1.2003. Da foreningen kun har afstemning om kanaler
hvert andet år, og der foreligger en generalforsamlingsbeslutning om størrelse på det
samlede kontingent, må foreningen stoppe udsendelse af Zulu, og afvente afstemningen i
november 2003. Grundet stigninger på betalingskanalerne må der ske en mindre justering

af kontingentet.
Jan Larsen efterlyste nyheder om internettet, specielt om de manglende ip adresser, og
anførte at informationsniveauet generelt var for lav. De manglende ip adresser er nu
modtaget og forventes lagt ud snarest. Når indkodningen er afsluttet, vil det blive bragt
under nyheder på nettet.
Karsten Jørgensen spurgte om trafikprioriteringen. Niels Christensen opfordrede til at
kontakte foreningen, såfremt der var porte, som ikke vedrører film og musik, der var
nedprioriteret.
Peter Oldenburg nævnte priser på at hente og sende ulovlige musikfiler, og ved at benytte
ulovlige fildelingsprogrammer.
Christian Høj efterlyste flere informationer i det daglige, samt en styring af forum, som
virkede uheldig i sin nuværende form. Niels Christensen efterlyste medlemmer, som ville
være med til at styre forum.
Beretningen derefter godkendt uden afstemning.
3. Birger Rasmussen, BDO ScanRevision aflagde derefter foreningens regnskab.
Regnskabet viser et overskud på kr. 19.998,Samlede aktiver på kr. 10.525.675,Egenkapital på kr. 6.382.237,Karsten Jørgensen forespurgte om indtægten fra internettet, som han mente ikke fremgik
af regnskabet. Birger Rasmussen opfordrede ham til at læse regnskabet. idet det klar
fremgik af regnskabets side 4, hvor meget der var investeret i internet.
Regnskabet blev derefter vedtaget uden afstemning..

4. Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 250,00.
Det samlede kontingent med afgifter og betalingskanaler vil udgøre kr. 1260,00.

Forslag fra Ruth Christensen om indkaldelse til generalforsamling
Niels Christensen lovede, at datoen fremover vil blive annonceret i det omdelte
medlemsblad.
5. Forslag fra Mette Pedersen om, at der fremover fastsattes et maksimum for det totale
kontingent, forinden afstemning om betalingskanaler på generalforsamlingen vedtaget.

Dette har også være praksis ved de sidste 2 afstemninger om valg af kanaler.
Forslag fra ukendt medlem om valg af tv kanaler blev ikke behandlet, da ingen meldte sig
som forslagsstiller. Forslaget var fremsendt til foreningen i februar måned uden afsender,
og med aldeles ulæselig underskrift.
Forslag fra Lars Hjermitslev om at sende radiokanalen Power FM blev vedtaget efter
nogen diskussion.
6. Valg til bestyrelsen.
Niels Christensen, Herluf Lund, Günther Valsby-Rohde og Per Christophersen genvalgt
til bestyrelsen. Der var ikke andre som opstillede.
7. Birger Andersen og Carsten Bennedsen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
8. Birger Rasmussen BDO genvalgt som revisor.
9. Eventuelt.
Karsten Jørgensen opfordrede til at regnskabet blev lagt på internettet inden
generalforsamlingen. Niels Christensen var imod forslaget af konkurrencemæssige
hensyn.
Kristian Høj foreslog derefter, at det lå på den lukkede del af nettet, der var forbeholdt
foreningens medlemmer.
Hugo Elmer efterlyste forslag til nye vedtægter, idet han var fremkommet med en
henstilling om dette for 2 år siden. Han havde dog ingen konkrete forslag til ændringer.
Niels Christensen afviste forslaget, idet de nuværende vedtægter er fuld dækkende.

