Generalforsamling 2020
Kære medlem.
I skyggen af Corona virussen bliver generalforsamlingen anderledes i år.
Vi følger myndighedernes henstilling til enten at udskyde eller finde en løsning, hvor vi ikke forsamles
mere end 10 personer, hvilket kan ændres igen inden den 21/4. Da vi har behov for at få fastlagt
kontingentet for 2. halvår 2020/første halvår 2021 inden udsendelse af opkrævninger i starten af juni,
har vi valgt at gennemføre de nødvendige afstemninger elektronisk. Herom senere.
Hvis du efter omdeling af indkaldelsen til generalforsamlingen har spørgsmål til emnerne, er du
velkommen til at sende dem til vores mailadresse post@gundsoemagle.net senest den 13/4, og vi vil
besvare spørgsmålene.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden, så vil du få besked, hver gang der er nyt.

Regnskab, budget og kontingent:
Normalt uddybes disse emner af kassereren på Generalforsamlingen, jeg vil derfor forsøge at gøre
dette skriftligt. Eventuelle spørgsmål pr. mail kan resultere i opdatering af dette afsnit.
Regnskab:
Vi havde budgetteret med et underskud på kr. 44.500; men fik et overskud på kr. 56.500. Afvigelsen
udgøres af 2 tal:
1. Vi havde afsat 60.000 til en kabelskade mellem Fiskergårdsvej og Bernersvej. Der var gået
vand i kablet, fordi nogen havde beskadiget det og ”lappet det med gaffa tape”. Vi fik skaden
udbedret; men den kom igen, så kablet blev udskiftet december 2019. i samme moment
udskiftede vi også et mindre stykke på Fiskergårdsvej. Beløbet blev først faktureret i 2020 og
indgår derfor ikke i regnskabet for 2019; men det vender jeg tilbage til under budget.
2. Det andet væsentlige beløb der giver afvigelsen er et engangsbeløb på kr. 32.000,-, som vi
modtog fra YouSee i forbindelse med indgåelse af den nye kontrakt. Vi modtog først beløbet i
2019 i forbindelse med afregningen for opgraderingen til Docsis 3.1.
Budget:
Som det fremgår af beretningen, har vi desværre været nødsaget til at udskifte et kabel fra
Fiskergårdsvej til Bernersvej + et defekt stykke på Fiskergårdsvej. Hertil kommer, at vi lovmæssigt
skal installere elmålere med fjernaflæsning på vores forstærkere i 2020. Det betyder en engangsudgift
på næsten 150.000 svarende til kr. 500 pr. medlem. Derfor kan vi ikke fastholde det årlige kontingent
på kr. 250,-, som vi har haft de sidste 10 år; men ser os nødsaget til at hæve det årlige kontingent til kr.
500,- i 2020, begge beløb incl. moms.
Da vi i 1. halvår af 2020 har opkrævet kr. 125,- bliver vi altså nødt til at fastsætte 2. halvårs kontingent
til kr. 375,-. Jeg har prøvet om vi kunne få en kassekredit i banken, men ingen ønsker at give os kredit
til trods for, at vi netop har opgraderet anlægget for over 900.000.
Selv med denne forhøjelse vil vores likviditet være meget stram ved årets udgang, og jeg tør derfor
kun foreslå, at kontingentet for 1. halvår 2021 sættes til kr. 250,-. På generalforsamlingen 2021 må vi
så vurdere situationen; men vi skal i enhver situation have likviditet til at reparere eventuelle skader
på vores net, hvis vi skal fastholde den høje kvalitet, som vi har i dag. Jeg forventer, at vi fremadrettet
kan klare os med et kontingent på kr. 250,- pr. halvår.

Hvis vi nu ser på tallene i budgettet (note 1), så slår kontingentforhøjelsen igennem med kr. 57.800
(husk at tallene er uden moms i regnskab og budget).
Hvis vi så ser på posten Reparation og vedligeholdelse (note 2), er der afsat 80.000 kr. til de
udskiftede kabler, som er betalt. Vi forventer ikke flere store udgifter til reparationer; men der kan
selvfølgelig altid komme en ny stander.
Under anlægsudgifter finder vi kr. 67.500. Det er prisen på etablering af fjernaflæste målere på 5
forstærkere. Målerne leveres af elselskabet; men der skal etableres et separat skab til måleren ved
siden af forstærker skabene, og omkostningen dækker arbejdsløn og materialer til denne operation. Vi
har et tilbud fra DKTV. På baggrund af den stramme likviditet udskydes dette anlægsarbejde til senest
muligt i 2020.
Ifølge budgettet ender vi med et underskud på kr. 72.888 ca. 250,- kr. pr. medlem.
Man kan spørge, hvorfor vi ikke allerede hævede kontingentet pr. 1/1-2020; men kontingentet blev jo
fastsat på generalforsamlingen i april 2019, og det ville derfor kræve en ekstraordinær
generalforsamling. Jeg tror vi alle kan huske det kaos, som konflikten mellem YouSee og Discovery
skabte, hvilket i den grad belastede bestyrelsen og drænede os for al energi. Det er trods alt frivilligt
arbejde.
Yderligere spørgsmål til regnskab, budget og kontingent kan sendet pr. mail til
post@gundsoemagle.net

Sådan stemmer du til generalforsamlingen.

Den 19-20/4 kan du stemme om punkterne på generalforsamlingens dagsorden.
Det gøres ved at gå ind på vores hjemmeside www.gundsoemagle.net, hvor du trykker på et link der
hedder Klik her for at stemme. Du vil nu blive præsenteret for en formular, hvor du indtaster din
adresse og e-mailadresse og svarer på alle spørgsmålene. Du kan vælge mellem ja, nej eller ved ikke.
Når du er færdig trykker du på tilmeld.
Bestyrelsen får så resultatet af afstemningen og det vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Gundsømagle Antenneforening
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