Antenneforeningen Ølstykke Vest

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Ølstykke Hallen
onsdag den 7. april 2010 kl. 19.00
•

•
•
•

•
•

Mødet startede kl. 20.15. Formand Herman Ransborg bød velkommen, åbnede generalforsamlingen og
ønskede alle et godt møde. Påpegede at hvis Viasat blev stemt ud, ville samtlige kanaler fra Viasat
udover TV3, TV3+ og TV3Puls ikke fremover være tilgængelige i Family Mix.
Bestyrelsen holdning var at stemme nej til forslaget, da medlemmernes mulighed for valg af egne
kanaler aldrig tidligere havde været så komplet.
Bestyrelsen Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, suppleant Poul Rasmussen og suppleant
Michael Bülow blev præsenteret.
Orienterede om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
Til den ordinære generalforsamling var der fremmødt 140 stemmeberettigede medlemmer.
Ved et umiddelbart forudgående valg blev der optalt 140 stemmer, som bekræftede, at de 140
stemmeberettigede må have været til stede. Ved valget om: ”Stop samarbejdet med Viasat” mente salen,
at de der ikke havde Family Mix, men 'kun' grundpakken, skulle holdes udenfor dette valg. Hermed var
der 10 medlemmer, som ikke afgav sin stemme. Dette krav strider mod vedtægterne, som siger at hvert
fremmødt medlem har en stemme. Endog forslagsstiller gjorde opmærksom på, at det var en
procedurefejl.
Der blev i alt optalt 120 stemmer, så der mangledes yderligere 10 stemmer, som bestyrelsen skønner,
må skyldes fejl ved optællingen. Så der var i alt to fejl, som satte ca. 20 medlemmer udenfor
indflydelse.
Informerede om toiletter, at der ville være én pause, at rygning var udendørs og forventede et kort
møde.
Omtalte at håndbolden solgte øl, vand og måske kaffe i hallen.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Jacob Madsen, som er Teknisk Direktør og fungerende chef for Miljøcenteret i
Egedal Kommune.
Jacob Madsen blev valgt til dirigent uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jvf. foreningens
vedtægter.
Der var fremmødt 301 stemme berettigede
Dirigenten oplyste, at der for medlemmers indlæg var en mikrofon, som Poul Rasmussen fungerede som
kø-styrer for.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe, som er sekretær i Antenneforeningen.
Forslagsstilleren Niki Vesterlund Nielsen blev inviteret op til podiet.
Dirigenten udpegede 4 stemmetællere til den skriftlige afstemning, som konstaterede, at stemmeurnerne var
tomme.

2) Omvalg af medlemsforslag
Niki Vesterlund Nielsen fik ordet, og påpegede at han ikke havde skiftet standpunkt, at der ikke var fremmødt
ret mange medlemmer og præsenterede forslaget.
Stop samarbejdet med Viasat
De har flere gange ublu og med kort varsel sat priserne 30-50 % op, og ”truer” deres kunder, hvis de ikke
skriver under på nye kontrakter. Dette er ikke en forretningsmetode, som jeg mener denne forening skal
være en del af, og der er masser af kanaler som Canal Digital kan levere.
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Dirigenten spurgte om der var indlæg fra salen.
Lone Kofoed Bøgevej 34: Det er ikke kun Viasat det drejer sig om. Canal Digital og Viasat er konkurrenter,
derfor den høje pris. Jeg vil gerne se kanalerne fra Viasat, og sammenligner det med hvad en biografbillet
koster.
Poul Theilman Svanholm Vænge 7: Påpegede at Viasat havde bundet sig til, at prisen de næste 2 år maks. kunne
stige med 4 %, og opfordrede til at stemme nej til forslaget.
Bjørn Andersen Søhøj Park 6: Forespurgte om forslaget alene omhandlede de 3 kanaler TV3, TV3+ og TV3Puls
fra Viasat.
Svar formanden) Ja men også de kanaler som Viasat herudover kan levere i Family Mix. Eks. TV1000.
Da der ikke var flere indlæg, bad dirigenten medlemmerne om at afgive deres stemme skriftligt.
Et JA ville betyde, at samtlige kanaler fra Viasat fremover ikke var tilgængeligt i Family Mix, og et NEJ ville
indebære, at samtlige kanaler fra Viasat ville blive bevaret i Family Mix.

Dirigenten oplyste, at for forslaget stemte 98 og imod stemte 202, og at forslaget var faldet.
Klokken 20.50 lukkede vi mødet.
Ølstykke den 11. april 2010
__________Signeret________________
Jacob Madsen Dirigent

________Signeret_________________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær
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