Mundtlig beretning på GVD’s generalforsamling
den 29. november 2004.
For nogen er det nok en overraskelse, at det er mig der står her med den
mundtlige beretning. Der er sket det, at Niels Christensen efter eget ønske har
forladt bestyrelsesarbejdet. Det skete, efter han i længere tid ikke har været
enig med den øvrige bestyrelse i flere ting. Den 8. november måtte
bestyrelsen tage Nielses beslutning til efterretning. Vi forsøgte at afholde ham
fra det, men beslutningen var taget. En naturlig følge heraf er, at jeg som
mangeårig næstformand skal tage over. Det skete så tæt på
generalforsamlingen så bestyrelsen undlod at indkalde en suppleant.
Ny medarbejder.
Efter sidste års generalforsamling, hvor Niels til bestyrelsens overraskelse,
meddelte, at det kan tælles på to fingre hvornår han går på pension måtte
bestyrelsen tage aktion på denne meddelelse. Ifølge vores advokat ville det
være direkte ansvarspådragende hvis bestyrelsen ville overhøre denne
melding. I mellemtiden har Niels, i revisorens påhør, opsagt sin stilling som
ansat medarbejder til den 31. december 2006. Dette resulterede i ansættelse
af en ny medarbejder ved navn Erik Christensen. Erik er 51 år,
netværksadministrator hvor han har styret større IT-anlæg og har også indsigt
i antenneanlæg. Det er bestyrelsens mening han på sigt skal overtage Nielses
funktion som ansat medarbejder. Niels har lovet, at han loyalt vil indføre Erik i
antenneforeningens daglige drift. Det har allerede medført, at vi har fået ros i
vores forum. Det har vi ellers ikke været forvendt med. Det plejer kun at være
ris vi får fra den kant. Vi plejer at blive kaldt alt fra korrupte over åndsvage
idioter til tyveknægte. På grund af planlagt ferie kan Erik desværre ikke være
til stede i aften.
Vedtægter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er på tide at se på foreningens
vedtægter. Vores aktiviteter med internet og IP telefoni er efterhånden løbet
fra de gamle vedtægter fra 1996. I det kommende år agter bestyrelsen at
nedsætte en arbejdsgruppe, som kan gøre vedtægterne mere tidssvarende.
Dem skal generalforsamlingen så tage stilling til, til næste år.
Internet.
Internettet er kommet for at blive. Det er efter hånden en stor del af
foreningens aktiviteter. Langt om længe kører det efter bestyrelsens ønske.
Det var lige før vi var ved at ekspandere os ihjel. Der var ingen der ville tro på
de prognoser vi stillede op for tre år siden. Nu er der 3500 medlemmer som er
tilsluttet GVDnet. Det er et kæmpe netværk, ja vel et af de største i landet.
Som sædvanligt for GVD antenneforening, ejer vi det hele selv. De sidste
afskrivninger sker i år. Det
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har resulteret i nedsættelse af kontingentet for internettet fra 175,00 pr.
måned til 150,00 pr. måned og forbruget er sat op fra en max grænse på 6
Gbyte til en max. grænse på 10 Gbyte. Det sidste er også et resultat af at hver
enkelt kan aflæse sit eget forbrug på trafikinfo.gvdnet.dk . I den forbindelse er
vi kommet storforbrugerne til livs og vi har fået et meget mere stabilt internet,
til glæde for alle tilsluttede internetmedlemmer i foreningen.
TV delen.
Grunden til at vi skal stemme om kanaler i år er, at der er kommet 3 nye
danske TV kanaler til og aftalen med 24 Nordjyske kun var på et år. Når der
skal stemmes om disse kanaler, vil jeg bede generalforsamlingen huske på, at
de kanaler der evt. stemmes ind, forhøjer det årlige abonnement med det
beløb som kanalen koster. Det er uheldigt at stemme om kanaler i utide, da vi
har 2 årige bindende aftaler med de leverandører som er på nettet nu. Så de
nye kanaler bliver kun valgt for et år. Til næste ordinære generalforsamling vil
alle kanaler være på valg igen.
TV 1000.
Bestyrelsen har valgt at opsige aftalen med TV 1000. Der var kun nogle få
medlemmer der abonnerede på de 2 kanaler det drejer sig om. De brugt 2
kanalpladser som vi kunne bruge mere fornuftig til prøvekanaler. Der er stadig
filmkanaler på nettet i form af CanalDigital. Det system fungerer på samme
måde som TV 1000, hvor man individuelt abonnerer. De optager ikke
kanalplads, da det er digitaliserede kanaler og ligger på kanaler, som vi ellers
ikke må bruge. Der udbygges på anlægget som sædvanlig. Der er nedgravet
lysleder flere stedet i anlægget. Det er begyndelsen til at dele anlægget op i
øer og forarbejdet til at opgradere til 860 MHz. Efter al sandsynlighed vil det
sker i løbet af de næste 2 år. Det kommer jo lidt an på prisen. Bestyrelsen er
ved at indhente tilbud på opgradering af hele anlægget. Så bliver der mulighed
for digital TV/Analog TV på samme tid. Det vil blive et krav i fremtiden. Der vil
også blive plads/mulighed for pakkeløsninger. Det må vi jo se i øjnene også vil
blive et krav i takt med flere kanaler og dermed højre priser. GVD
antenneforening er stadig en af de billigste foreninger i forhold til
programudbuddet.
Samarbejde.
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med de to naboforeninger Gistrup og
Klarup. I første omgang er det kun i forbindelse med nedgravning af et tomrør
sammen med ELTRAs 400 KV ledning. Det var en mulighed som bestyrelsen
ikke ville lade gå fra sig. Nu kan der blæses et lyslederkabel fra vores
hovedstation og til Gistrup for et rimeligt beløb. Det er en investering i
fremtiden. Hvad der sker og hvornår er der ingen der ved endnu.
IP telefoni.
Ja, det er ved at være et fyord i GVD. I flere år har vi sagt; nu kommer det.
Desværre er leverandørerne hoppet fra i sidste øjeblik. Det gælder både
Sonofon som Tiscali. Et udvalg fra bestyrelsen har arbejdet med sagen i det
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meste af året. De siger det kommer først i det nye år. Så er der hul igennem
eksternt.
Lad os nu se om det bliver virkelighed. Brændt barn.. og så videre.
Den interne telefoni er kommet til at virke nu. Det tog sin tid, da CISCO lige
pludselig ikke producerede de router vi brugte mere. Der er nu kommet en ny
software og en ny hardware, en såkaldt ATA til. Der skal bare opgraderes
software, så kommer det til at virke.
Overtagelse.
Det viser sig, at GVD antenneforening er interessant for vores konkurrenter. Vi
er en velkonsolideret, selvejende, selvstændig og demokratisk forening. Vi har
en størrelse der er interessant. Der er lige et lille problem, og det ønsker
bestyrelsen at præcisere: VI ER IKKE TIL SALG.
Hverken for gode ord, trusler eller ussel mammon. Der var en naboforening
der forsøgte at overtage nogle af vores medlemmer. Det gik ikke!
Medlemmerne nedstemte dem. Der var kun to af boligforeningens bestyrelse
der stemte for. Der skal lyde en tak til beboerne for den fine indsats for deres
GVD antenneforening.
Lige til sidst vil jeg gerne præsentere bestyrelsen for generalforsamlingen.
Per Christophersen, Herluf Lund, Jørgen Thomsen, Jens Rønager, Leo Ray
Eriksen og mig selv. Dette var den mundtlige beretning og bestyrelsen står
gerne til rådighed for yderligere spørgsmål.
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