Emne: Referat fra Generalforsamling i Sorø Antenneforening
Tid: Torsdag den 09/6 – 2011 klokken 19.00 – 20:19
Sted: Værkerne, Frederiksvej, Sorø
Fra bestyrelsen var mødt: Claus, Kai, Klaus, Mette, Finn, Bo, Søren,
Afbud fra: Henning, Jesper, Hans
Ikke afbud fra: Ingen
Formanden bød velkommen. Sorø Antenneforening er byens største forening.
1. Valg af dirigent.
Bo blev valgt.
2. Forretningsorden for Generalforsamlingen.
Godkendt.
3. Valg af stemmetællere.
Peter Hammer og Ellen Westermann er valgt som stemmetællere.
Der er 16 stemmeberettigede.
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Se bestyrelsens beretning efter referatet.
Spørgsmål fra medlemmerne:
Merete: Har medlemmerne indflydelse på kanalvalget. Hvorfor forsvandt den
franske kanal. På regningerne står der Telia.
Svar fra Mogens (Stofa): Det kan ikke passe det er flere år siden at der stod
Telia på regningerne.
Klaus: Den franske kan stadig ses, men kun på den digitale flade.
Tommy: Glad for HD. Hvorfor er kanal 5 ikke i HD.
Klaus: Den kommer senere, det er noget med rettigheder, Eurosport kommer
ikke på start forfra pga rettigheder.
Bo: Det analoge forsvinder lige så langsomt.
Peter: Et slag for radioen. Der er plads til 24 radiokanaler. Nogle har svingende
sending. Bestyrelsen bør fylde de tomme pladser ud. Man bør fylde pladserne
med DAB kanaler. Her til efteråret sker der noget på radiofronten. Der er her
for nyligt startet to nye DAB kanaler, så fyld bare de tomme pladser ud.
Finn: Kan godt følge tankegangen. Der vil være plads til nogle af DAB kanalerne.
Mogens: Alle FM kanaler kan udsendes. Man kan ikke konvertere DAB til FM.
Det tillader DR ikke. Det er meget få som anvender FM fra fællesantennen.
Søren: Der er en anden mulighed hvis man fx har en trådløs router nemlig
internetradio.
Ellen: Er DR og DRHD det samme.
Flere svarede: Nogle er de samme andre er forskellige i indhold.
Beretningen blev vedtaget.
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5. Fremlæggelse af årsregnskab for 2010 med revisionspåtegnelse til
godkendelse.
Claus gennemgik det.
Spørgsmål: Hvorfor blev der ikke brugt 12.500 på brugerundersøgelser.
Søren: Det har vist sig at Stofas brugerundersøgelser er meget nøjagtige, så
bestyrelsen har besluttet ikke at foretage selvstændige undersøgelser.
6. Indkomne forslag fra brugere eller bestyrelsen.
Ingen indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af kontingent.
Uændret 20 kr pr tilslutning.
Vedtaget.
8. Budget for 2012.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
9. Valg af bestyrelse.
Klaus Gylling, Max Bekker, Finn Slente, Søren Steensgaard er på valg.
Alle blev valgt.
10. Eventuelt.
Gunnar: Tak til bestyrelsen for dens arbejde.
Ellen: Der er informationer på Infokanalen og hjemmesiden som jeg ikke kan
forstå.
Generalforsamlingen sluttede kl 20:19.
Efter Generalforsamlingen kom Mogens Hansen fra Stofa med et indlæg samt
besvarede på spørgsmål.
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