HOLEBY ANTENNELAUG

Årsberetning 2020/2021
Bestyrelsen.

Det har desværre været et år præget af sygdom i bestyrelsen. Sidste år var
formanden midlertidigt sygemeldt og Jens Jørgensen holdt som næstformand
årsberetningen. I løbet af 2020 blev Jens Jørgensen også sygemeldt og vi måtte
indkalde vores suppleant Flemming Koch som nyt medlem i bestyrelsen.
Vores formand Kurt Jørgensen blev desværre ramt af tilbagefald af sin sygdom, og
meldte i juni ud at han ikke kunne fortsætte som formand og ikke genopstiller.
Bestyrelsen valgte så mig som fungerende formand indtil generalforsamlingen.
Kurt er ikke til stede i dag, men bestyrelsen har indkøbt en lille gave til ham som er
overleveret med en tak for de 36 år han har arbejdet for Holeby Antennelaug.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling i sept.
2020. Bestyrelsen deltog grundet Corona ikke i møder med hverken YouSee eller
FDA. YouSee chefkonsulent har dog besøgt
foreningen to gange.

Driften
Vi har ikke haft væsentlige problemer, vi har skiftet et forstærkerskab på Nødebjerg
som var tæret op i bunden, arbejdet udført af Dansk Kabel-tv og vi har udskiftet 3
skab KSAØ 30 grøn, pga. tæret op og defekt lås.
Så har der været en påkørsel af et skab på Flintebjerg ved en tom byggegrund som
kommunen har slået græs på. Vi har talt med vejformand som nægter at det er
deres problem, han mener det er en påkørsel så vi må selv betale eller melde det til
Politiet. Og hvad får vi ud af det? Så vi har udskiftet skabet for egen regning.
Vi har haft et udfald på Tuekærvej, 3 abonnenter var uden TV og internet, jeg
kontakte Dansk Kabel-tv servicevagt som oprette en sag på det, kunderne har tv og
internet der søges stadig efter fejl, senest i uge 33, 2021 nettet er ikke stabil endnu

(muligvis støj) og igen i uge 34 igen et opkald til servicevagt montør kommer og
vurder at en forstærker mellem Tuekærvej 14-16 blev udskiftet den.26.08.2021.

Økonomien
Foreningen har de sidste år ikke haft det store udsving i kassebeholdningen på de
500.000 kr.
Under indtryk af at vi som andre erhvervskunder betaler negative renter i banken,
stiller vi under budget for 2022 forslag om at mindske kassebeholdningen, herom
nærmere under budget punkt 3.

Medlemssituationen
Vor afgang af medlemmer er næsten stoppet fra at miste op til 20 medlemmer på et
regnskabsår har vi i år kun mistet tre medlemmer. Vi håber det skyldes at borgerne
har opdaget at vi faktisk er billigere end Fibia og vores produkter også er bedre.

Fremtiden
Kurt plejer at prøve på at spå om fremtiden, så det vil jeg også prøve
- Vi forbliver med en lav eller negativ vækst i medlemmer.
- Vi vil bruge mere og hurtigere bredbånd.
- Vi vil droppe de dyre tv-pakker og streame mere.

Holeby den 20.9.2021
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