Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i GVD
Antenneforening, mandag den 29.11.2004 kl. 19.00 i Vejgaard Hallen.
Anlægget.
Også i det forløbne år er der sket en løbende vedligeholdelse og udbygning af
anlægget, idet der er nedlagt lyslederkabel fra hovedstationen og til
Frejlev………………
.
I forbindelse med anden entreprenørs gravearbejde, fil foreningen en billig
mulighed for at nedgrave et tomrør fra hovedstationen og til Hadsund
Landevej. Udgifterne hertil blev af afholdt sammen med Gistrup
Antenneforening og Klarup Antenneforening, og har alene sigte på et fremtidig
samarbejde. Der er p.t. ikke nogen konkrete aftaler men foreningerne er i
stadig dialog.
En anden større opgave indenfor den nærmeste tid er digitalisering af hele
foreningens ledningsnet, som måske bliver et lovkrav på et senere tidspunkt.
Kommende større anlægsarbejder er opgradering af anlægget til 860 mhz.
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på entreprisen på hele anlægget, og der
forventes en endelig aftale i december måned.
Internet.
Bestyrelsen hævede i foråret grænsen for forbrug fra 6 til 10 GB pr. md.. Efter
der blev mulighed for at måle det enkelte medlems forbrug, har forbindelse
været stabil og den totale belastning er fornuftig. Forbindelse er netop udvidet
med yderlige 2BM til nu 36.
Da investeringen i internettet nu er ved at være betalt, har bestyrelsen
besluttet, at prisen nedsættes fra kr. 175,- til kr. 150,- pr. måned, gældende
fra 1.1.2005.
IP Telefoni.
Dette har længe været vort smertensbarn, da leverandørerne ikke har kunnet
leve op til afgivne løfter, om indførelse af IP telefon for flere år siden.
Bestyrelsen skal dybt beklage, hvis der er medlemmer der er blevet stillet i
udsigt, at det kun var et spørgsmål om 14 dage. Vi forventer at kunne indgå
en endelig aftale inden årets udgang.
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Samarbejde med naboforeninger.
Der er meget stor forskel på opfattelsen af hvorledes samarbejdet skal finde
sted. AN-TV var således på besøg hos Grønnegården i forbindelse med deres
generalforsamling med henblik på, at hele Grønnegården på 510 medlemmer
skulle overgå til dem.
GVD var ikke inviteret, men blev alene orienteret gennem mange af vores
trofaste medlemmer. Besøget var ikke nogen større succes for AN-TV, idet der
kun var 2 medlemmer fra bestyrelsen, som stemte for forslaget. Vi vil herved
gerne takke beboerne i Grønnegården for deres trofasthed og opbakning til
GVD.. Når AN-TV taler om samarbejde mellem alle foreninger i Aalborg
Kommune, mener de nok kun en overtagelse af alle andre mindre foreninger.
Det ønsker vi ikke, da vores uafhængighed og selvstændighed nok er langt
større end An-Tvs, som er bundet op på en kontrakt med en enkelt
entreprenør.
Ny medarbejder i foreningen.
Erik Christensen er den 1.10.04 startet som medarbejder på foreningens
kontor. Det er planen, at han på sigt skal varetage samtlige Niels Christensens
arbejdsopgaver, som ansat.
Det er via foreningens revisors mellemkomst lykkedes, at lave en aftale med
Niels Christensen om, at han fratræder som ansat senest 31.12.2006, når han
fylder 65 år.
Ny formand i foreningen.
Niels Christensen valgte for 3 uger siden at udtræde af bestyrelsen.
Begrundelsen var, at han i flere situationer følte at han havde hele bestyrelsen
imod sig. Det drejer sig om flytningen af foreningens kontor fra hans hjem og
til Sdr. Tranders vej, samt ansættelse af hans afløser, idet Niels Christensen
,først da ansættelsen blev konkret, meddelte, at han ikke ønskede, at
fratræde, men mente, at han fortsat kunne bestride stillingen mange år frem.
Den konkrete årsag var, at bestyrelsens ikke kunne godkende indholdet af det
blad, som skulle udsendes til vores medlemmer. Bladet var udformet, som et
reklameblad alene for Niels Christensen, herunder ikke mindst en artikel
skrevet af Peter Ditlev Oldenburg.
Bestyrelsen beklagede Niels Christensen udtræden, der virker noget
uforstående, idet han samtidig meddelte, at han ville genopstille til
generalforsamlingen d. 29.11.
Det skal udtrykkelig anføres, at bestyrelsen ikke har ønsket, at han skulle
fratræde hverken sin post som formand eller tilsynsførende, men at det alene
drejede sig om, at ansætte en person til at varetage hans daglige arbejde som
ansat, da der ikke skal herske tvivl om, at bestyrelsen sætter stor pris på det
arbejde som Niels Christensen har udført for foreningen gennem snart 30 år.
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Ved at ansætte en medarbejder nu, ville der være god tid til at videregive hans
viden og erfaring, som ellers kunne gå tabt. Dette ønsker Niels Christensens
åbenbart ikke at medvirke til, trods både revisor og foreningens advokats
rådgivning. Da et enkelt medlem, har draget bestyrelsens ret til at ansætte en
medarbejder i tvivl, og ved anbefalet brev til hver enkelt bestyrelsesmedlem
anført, at dette kunne være en ansvarspådragende handling, har hans brev og
vores besvarelse været forlagt foreningens advokat. Hans tolkning af
foreningens vedtægter giver dog bestyrelsen fuld opbakning, og anføre, at det
vil være endnu mere ansvarspådragende, såfremt bestyrelsen lader hele
foreningens daglige drift være afhængig af en enkelt person på 63 år.
Niels Christensens dybere mening med at udtræde af bestyrelsen vil måske
afsløre sig senere i aften, enten ved et mistillidsvotum til bestyrelsen, eller når
der skal ske valg til bestyrelsen.
Genvalg af den siddende bestyrelsen i aften vil være et valg af en bestyrelse,
for hvem foreningens selvstændig, stærke økonomi og en høj service overfor
medlemmerne, går forud for personlig markedsføring, selvhævdelse og egen
økonomisk vinding.
Dette var bestyrelsens skriftlige beretning. Vi står til rådighed for uddybene
svar under den mundtlige beretning.
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