GENERALFORSAMLING 12. MARTS 2015 KL. 19.00
REFERAT
Sted: Broskolen, afd. Bøgehøj, Overvejen 54, 5792 Årslev
Fremmødte: 17
Velkomst ved formand Per Ole Jensen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
John Gylling blev valgt til dirigent.
Generalforsamling er indkaldt i Midtfynsposten den 17. februar 2015 og er dermed rettidigt
indkaldt og beslutningsdygtig

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det
kommende år til generalforsamlingens godkendelse.
Indledning
2014 har været et spændende og udfordrende år med mange opgaver.
Der har i 2014 været investeret en i udstyr og samtidig også i forbedringer i nettet for at ÅrslevNet
kan fortsætte med at udbyde det bedste til vores medlemmer. Dette gælder både TV og Internet /
Telefoni.
Nettet
De udbygninger der er foretaget i nettet for at forbedre er en fortsættelse af vores forsøg på at
mindske vores ø størrelser for at få øget hastighed på internet delen som er noget af det som
vægtes højt da streaming tjenester vinder mere og mere indpas, dette både hos unge og ældre
fordi det giver større frihed.
Dette har gjort at vi har haft en snak med YouSee omkring det udvalg som normalt kun forefindes
hos dem der har direkte internet hos YouSee. Vi har kæmpet for at kunne få deres Web TV
tjeneste hvilket er lykkedes os at få gennemført og som jo så har givet os ekstra muligheder både i
hjemmet og på farten hvor vi har haft mulighed for at se TV på bærbare / tablets og telefoner. Dog
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har YouSee lige lavet en ændring som har givet en hel del udfordringer som vi pt. Stadig har store
drøftelser med dem om, og dette fortsætter vi selvfølgelig med til tingene er på plads, så vi igen
kan få en tjeneste der fungerer som den skal.
Sidst vi var samlet var vi lige begyndt med fiber til hjemmet hvilket fortsætter og vil fortsætte
fremover.
Der er i det forløbne år sket udvidelser mod Rolfsted som er forløbet godt og der forestår i den
nærmeste fremtid flere store udvidelser bl.a. kan nævnes Nr. Lyndelse hvor der er forberedelser i
gang til et stort nybyggeri og Nr. Søby har forespurgt om at få hovedsageligt internet. Så der er
mange spændende projekter på tegnebrættet.
Kanal udvalg
Kanal udvalget i Årslev Net ændres hele tiden i takt med at der kommer nye programmer og andre
bortfalder, samtidig med at der hele tiden sker en tilgang af kanaler der sendes i HD kvalitet for at
give den bedste oplevelse for brugeren.
I takt med denne forbedring i nettet vil der fra vores side også ske ændringer i nettet.
Årslev Net har siden udfasningen af det analoge signal tilbage i 2009 valgt at fortsætte med at vise
kanaler i det analoge signal for at give vores medlemmer mulighed for ikke med det samme
udfasning skete at skulle ud og investere i nyt fjernsyn eller en digital boks. Udviklingen af kanaler
fortsætter dog med raske trin og der udbydes flere og flere HD kanaler og internet bliver også en
større og større del af hverdagen. Dette bevirker at vi også som antenne forening må følge med
udviklingen og da nettet ikke har ubegrænset båndbredde bliver vi nødt til at udfase analoge
kanaler i takt med at dette kræves. Da dette kan give problemer for folk med gamle fjernsyn vil vi
selvfølgelig gerne rådgive medlemmet sådan at bedste og billigste løsning findes, men udviklingen
kan ikke stoppes.
Pakkepriserne vil igen i år som det jo normalt sker stige. Den lille pakke vil stige med 5 kroner,
mellempakken med 16 kroner og den store pakke med 28 kroner, denne stigning er dog ikke så
stor som sidste år. Stigningen skyldes bl.a. tilførslen af nye kanaler og ændringer i
programsammensætningen. Kanal oversigten kan altid ses på vores hjemmeside.
Medlemmer
Antallet af medlemmer har i 2014 ligget stabilt der er kommet og gået medlemmer men
overordnet er det stabilt. Vi havde i 2013 2446 og i 2015 2480 altså en lille stigning. På internet
siden har vi dog haft en god tilgang i løbet af året vi er gået fra at have 1380 brugere til at have
1471 brugere hvilket må siges at være et flot resultat. IP telefoni fortsætter med at dale en smule
vi har haft et fald på 5 fra 417 sidste år til 412 i år, men det er jo nok hvad der kan forventes.
Fremtidige planer
Vores fremtidige planer vil bestå i at få udbygget nettet så vi bl.a. får dækket områder hvor vi i dag
har huller samt udvidelse i nye områder.
Vores udstyr vil også skulle skiftes løbende med de øgede krav på især internet siden, her sker der
jo hele tiden ændringer og vi arbejder selvfølgelig løbende på at være helt fremme i skoen for at
udbyde det bedste internet til konkurrencedygtige priser.
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Afslutning
Her til slut vil jeg til stadighed minde om at jeres husinstallationer er rigtig vigtige da et enkelt hul i
installationen, ved bl.a. stikdåse eller fordelere kan give problemer med TV Fyn og TV Syd samt
give digital støj på skærmen.
Vi tilbyder stadig husinstallationscheck igennem Dansk KabelTV prisen er 195,- kroner.
I er altid velkomne til at tage fat i kontoret for at få hjælp og få afklaret spørgsmål.
Beretning blev godkendt

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskab for 2014 blev aflagt af kasserer Keld Jakobsen.
Foreningen har en god økonomi
Regnskab blev godkendt

4. Eventuelle forslag.
Der blev fra bestyrelse fremsat forslag til vedtægtsændringer:
§4
NUVÆRENDE TEKST
1. Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af
omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Kontingentet deles op i drifts- og
abonnementsbidrag.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes
anlægget.
3. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår
og bekendtgøres i takstbladet.
4. Første periodes bidrag betales fra den måned, hvor indmeldelse finder sted.
NY TEKST
1. Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af
omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Kontingentet deles op i drifts- og
abonnementsbidrag.
2. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår
og bekendtgøres i takstbladet.
3. Første periodes bidrag betales fra den måned, hvor indmeldelse finder sted
§8
NUVÆRENDE TEKST
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et kalenderårs
udløb. Undtaget herfra er de medlemmer, der er omfattet af en lokalplan, hvor tilslutning til et
antenneanlæg kræves. Disse medlemmer er forpligtet til at betale minimum driftsbidraget.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt
eller på anden vis overdraget som sin. Medlemmer, der ikke er omfattet af en lokalplan-hvor
tilslutning til antenneanlæg kræves, er ved udmeldelse forpligtet til at betale foreningen sin
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forholdsmæssige andel af foreningens gæld, med opgørelse på den dato, hvor udmeldelsen træder
i kraft.
NY TEKST
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med et skriftligt varsel på løbende måned plus 30
kalender dage.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt
eller på anden vis overdraget som sin. Medlemmer er ved udmeldelse forpligtet til at betale
foreningen sin forholdsmæssige andel af foreningens gæld, med opgørelse på den dato, hvor
udmeldelsen træder i kraft.
§19
NU VÆRENDE TEKST
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten
betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat
fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den
følger ejendommen.
NY TEKST
1. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele foreningen fraflytning eller ejerskifte. Indtil meddelelse
om fraflytning eller ejerskifte er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til
foreningen.
De samme tidsfrister, rettigheder og forpligtigelser som nævnt i §8 , er gældende.
2. Ny ejer/tilflytter kan overtage medlemskabet. Er installationen lukket betales et åbnings gebyr
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den
følger ejendommen.

Spørgsmål/kommentarer:
Ros fordi der nu kan opkræves direkte ved den enkelte lejer. Ved OK fonden har alle
mellempakken. Lejere har fået at vide det ikke er muligt at skifte fordi OK fonden ikke kan
administrer det.
Det har hele tiden været muligt at få andre pakker, vi har hos den enkelte opkrævet
forskellen fra grundpakken til det aktuelle valg
Hvornår gælder ændringer fra
Ændringer skal først vedtages på denne generalforsamling, derefter indkaldes til
ekstraordinær general forsamling. Vedtages de her træder ændringer i kraft.
Rent praktisk bliver det fra 1. juli, da regninger for 1. april er sendt ud.
Hvem tager initiativ til at ændre til opkrævning direkte hos lejeren, f.eks i Christiandals
boligforening? Hvis ingen gør noget sker der ikke noget.
Vi vil prøve at undersøge mulighederne for at ændre på opkrævning
De her forslag til vedtægtsændringer er de lagt ud på hjemmesiden?
Nej det er de ikke.
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Kan de ikke lægges ud på hjemmesiden inden den ekstra ordinære general forsamling?
Jo de bliver lagt på hjemmesiden inden den ekstra ordinære generalforsamling.
§19 er en skærpelse af medlemskabet er der så ikke en forpligtigelse til at informere
medlemmer.
Vi vil informere på PBS opkrævning.
Hvis den nye lejer er interesseret i at fortsætte i Årslevnet, er det så nødvendig med en afog tilmelding?
Ja det er vi nød til, hvis vi ikke hører noget fra den nye lejer. De største udgifter er TV
pakker, disse er registreret hos YOUSEE på adresser, for at spare penge afmelder vi dem
med det samme. Hvis den nye lejer melder sig hurtigt, kan han spare nogle penge, fordi vi
ikke skal ud og lave pakkeskift/genåbne.
Ændrings forslagene blev godkendt.
Der indkaldes derfor til ekstra ordinær generalforsamling den 26. marts kl. 19.00
Annonce i Midtfynsposten med indkaldelsen bliver udvidet med tekst for de vedtægtsændringer
der ønskes vedtaget.

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift, for det
kommende regnskabsår.
Poster er en fremskrivning af det vi kender, med en stigning i pakkepriser, og
forventning om flere internetbrugere.
Pakkepriser for 2015:
Pakke 1. - 1680 kr./årligt
Pakke 2. - 4032 kr./årligt
Pakke 3. - 5232 kr./årligt
Der afsættes 2 mill. kr. til anlægs udvidelser i ny udstykninger primært i Nr.
Lyndelse/Nr. Søby området.
Spørgsmål/kommentarer:
Kan pakkepriser udleveres sammen med budget og regnskab
Det vil vi gøre til næste år.
Budget blev godkendt.
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6. Valg af bestyrelse(alle genopstiller) og 2 bestyrelsessuppleanter.
Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:
Per-Ole Jensen
Poul Erik Christensen
Keld Jakobsen
Følgende af suppleanter er på valg:
Anker Birker - 1 suppleant
Peter Sikora - 2 suppleant
Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev alle genvalgt.
7. Valg af revisor.
VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt.
Kunne vi ikke finde et andet lokale/tidspunkt til næste gang. Meget støj fra
nabolokale
Vi vil finde andet lokale til den ekstra ordinære generalforsamling
Internet godt med øgede hastigheder. Sammenligner jeg imidlertid mine tider når
der pinges på en adresse med det de tilsvarende tider på et fibernet, er tiden
længere.
Hvis vi skal længere ned kræver det noget andet udstyr. Den måde vi kører fiber på
i øjeblikket, giver ingen forskel om der er coax eller fiber i vores net.
Hvis Årslevnet stadig skal være konkurrence dygtige bør det tages med i
overvejelserne når der skal investeres i nyt udstyr. Det er jo et mål for hvor meget
der kan presses igennem.
Vi har brugere der har været oppe på 5-6 TB/mdr., så der kan godt komme en del
igennem på nuværende udstyr.
Der arbejdes forsat på at opdele i flere øer.
Nuværende CMTS er belastet med ca. 50 % i spidsbelastning, men skal nok
udskiftes inden alt for længe, måske næste år.
Der opleves mange udfald på TV2 sport
Det har vi ikke hørt om fra andre steder, kunne være husinstallationen.
Mange udfald på bland selv
Kan være kortlæser eller fjernsynet, vi opfordrer til at klage til YOUSEE
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Det er forsøgt, men der er lang ventetid ved YOUSEE.
Helpdesk er flyttet for at nedsætte ventetiden. Men hvis der er lange tider prøv at
kontakte kontoret, så kan der eventuelt hjælpes i særlige tilfælde.
Jeg har haft problemer med opsætning af YOUSEE play, I burde have offentligt gjort
mail fra YOUSEE på hjemmesiden.
Vi har links på hjemmesiden til YOUSEE, men de flytter rundt på deres ting, så links
ikke altid virker.
På info kanalen oplyses kanal sammensætningen som den var i 2010
Det skal vi have kigget på og rettet
Er der snakket med YOUSEE om mulighed for play?
Vi har snakket med YOUSEE om muligheden, men der er ingen indikationer for
hvornår det sker. Der er dog en tendens til at de åbner mere og mere for deres
ydelser.
Generalforsamling afsluttet med tak for fremmøde samt god ro og orden
DATO:

____________________________

Dirigent: ____________________________
John Gylling
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