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Onsdag, 10 juni 2020 kl. 16,30
Holst, Advokater – Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C
Ialt deltog 1.838 stemmer i generalforsamlingen.

Jacob Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingens deltagere.
Valg af dirigent
Jacob Mikkelsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen
som dirigent.
Henrik Steen Jensen blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger imod den udsendte
dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning
Antenneforeningen Aarhus (AFAA) har som målsætning at arbejde “I medlemmernes tjeneste”.
Som forening skal vi tilbage til vores egentlige formål, nemlig at sætte medlemmerne i fokus, og
sikre at vores fælles stemme bliver hørt, så vi kan sikre bedre forhold, muligheder og priser. Vi har
derfor opgraderet vores formål, vi iværksætter initiativer der arbejder i retning af at kunne indfri formålet i fremtidens antenneforening.

Fremtidens Antenneforening

•
•
•
•

Sikre medlemmerne medbestemmelse
og indflydelse
Servicere vores medlemmer på bedste
vis; fysisk, digitalt og med aktiviteter
Tilbyde vores medlemmer et egentligt
medlemskoncept og ikke mindst
konkurrencedygtige produkter
Tilbyde finansiering eller
medfinansiering i etablering eller
opgradering af infrastruktur

“I medlemmernes tjeneste”

Bestyrelsen arbejder målrettet for at sikre ovennævnte for medlemmerne. Dette arbejde kræver
egentlige løsninger til hvert af AFAA’s tre medlemssegmenter, kollektive aftaler, kollektive individuelle og private tilslutter.
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AFAA har indgået aftaler med samarbejdspartnere, og er godt i gang med tilpasning af koncepterne, således medlemmerne snarest kan opleve “I medlemmernes tjeneste”
Hvad er sket det seneste år:
AFAA set udefra, er alt forringet en periode endnu.

- Medlemsbutikken midlertidigt lukket - genåbner 1. september
- Det 42 årige samarbejde med Stofa som leverandør på AFAA’s infrastruktur er anstrengt
AFAA set indefra, der arbejdes på højtryk.
- ”I medlemmernes tjeneste”, et tilpasset medlems koncept, der skal øge det samlede antal medlemmer i AFAA

- TV Aarhus udvikling, antallet af produktioner er steget væsentligt, kendskabet og synlighed er
ligeledes øget, og diverse tekniske opgraderinger er foretaget.

- Vi har modtaget henvendelser om at leverer infrastruktur og produkter i forbindelse med etablering af nybyggerier.
- Dialogen med AFAA’s 42 årige samarbejdspartner foregår, på Stofa’s ønske via foreningens advokat.
Markedet
Konkurrencen i markedet for bredbånd og tv er skærpet yderligere, vejen fra indholdsproducenter
til kunderne er blevet endnu kortere, hvilket medfører store forandringer for distributører (som eks.
Stofa, YouSee, Waoo), deres rolle kan reelt blive udspillet de kommende år. Distributørerne arbejder hårdt på at sikre sig adgang til kunderne, og låse deres produkter på deres moderselskabers
infrastruktur.
Derfor oplever vi alle at:
- der graves og etableres infrastruktur, medfølgende tilbud om gratis perioder, gratis oprettelse og
særlige tilbud.

- kampen om kunderne skærpes, kampen om opmærksomheden intensiveres. (tv og digital markedsføring)

- kampen om at kontrollere hhv. infrastrukturen og adgang til kunden er altafgørende.
- det opstår nye løsninger ala, Fastspeed, og der er mindst 5 nye infrastruktur udbydere på vej i
markedet, der vil øge konkurrencen og mulighederne for kunderne.
Set fra forbrugerens perspektiv, er det en udfordring at forstå hvordan det hele hænger sammen.
Dem som ejer infrastrukturen, tilbyder deres infrastruktur til alle som vil betale for den, og på den
måde forsøger at øge det samlede antal af kunder på den pågældende infrastruktur.
Det kræver voldsomme investeringer og stor teknisk viden at drive og servicere disse infrastrukturer. Der er til gengæld muligheder for dem, som allerede har adgang til kunder, eller som har koncepter der kan tiltrække kunderne.
AFAA er etableret som en forening, der har etableret infrastruktur i samarbejde med en leverandør
(Stofa), på AFAA’s vegne.
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Det er bestyrelsens konklusion, at AFAA skal tilbage til antenneforeningens oprindelige formål, og i
højere grad arbejde “I medlemmernes tjeneste”, vi skal som forening i fællesskab sikre konkurrencedygtige priser og produkter i fremtiden, er det vigtigt vi sikre vores frihed, og ret til at forhandle
med forskellige leverandører til medlemmets bedste.
Økonomi
AFAA’s økonomi er fortsat god og solid, hvilket også er en nødvendighed for at kunne indfri
AFAA’s formål.
AFAA har tilpasset formueforvaltningen, og der er opnået et meget tilfredsstillende resultat.
Kontingentet til AFAA er årligt kr 20,00 incl moms.
Medlemmerne
AFAA arbejder med overskriften “I medlemmernes tjeneste”, hvor de fremadrettede tiltag og aktiviteter skal understøtte AFAA’s formål og konkret udmøntes i fordele for AFAA’s medlemmer. Fælles
er vi stærke, fælles kan vi opnå muligheder og fordele.
Udviklingen i antal medlemmer i foreningen betragtes tilfredsstillende, selvom konkurrencen i markedet er hård, og forandringerne i medlemmernes forbrug har ændret sig. Vi oplyser ikke antallet af
medlemmer, af konkurrencemæssige hensyn.
Afslutning
AFAA går en spændende tid i møde, der forventes store udfordringer og problemer, hvilket vi i fællesskab løser, til medlemmernes bedste.
AFAA afsøger markedet for potentielle samarbejdspartnere, har indledt dialog, og er godt i gang
med tilpasning af koncepterne, således medlemmer snarest kan opleve ”I medlemmernes tjeneste”
Aflæggelse af regnskab vedtagelse af årskontigent
Regnskabet blev fremlagt for generalforsamlingen af Revisor Peter Seeberg
Regnskabet og årskontigent blev taget til efterretning.
Indkomne forslag
A. Forslag fra bestyrelsen om udnyttelse af foreningens køberet til det etablerede
anlæg, jf. vedtægternes §5, stk. 1.3; forudsat bestyrelsen finder værdiansættelsen
af anlægget tilfredsatillende.
For forslaget stemte 1.837, ingen stemte imod, 1 undlod at stemme
Forslag: Tilføjelse til vedtægterne § 2.2. som bliver § 2.2.3
B. Endelig er formålet selv eller i fællesskab med en eller flere ekstern(e) partner(e) og eventuelt i
selskabsform at udbyde lyd og billedpro-grammer og øvrige digitale tjenester, herunder bred
bånd, til modtagere i Østjylland.”selskabsform at udbyde lyd og billedpro- grammer og øvrige
H.H. Seedorffs stræde 3-5
8000 Aarhus C.

digitale tjenester.
For forslaget stemte 1.838, forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Valg af bestyrelse
a. Valg af næstformand for bestyrelsen. På valg er Jacob Mikkelsen.
Jacob Mikkelsen blev enstemmigt genvalgt.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Flemming Fallentin Christensen, Brian V. Aagesen og Erik Bløcher.
Flemming Fallentin Christensen – Brian V. Aagesen og Erik Bløcher blev
enstemmingt genvalgt.
valg af ekstern revisor
Valg af ekstern revisor. På valg er: Dansk Revision, Randers
Revisionsfirmaet ”Dansk Revision”, blev enstemmigt valgt.
Valg af intern revisor
Valg af intern revisor. På valg er Kurt Hou. Kurt Hou blev enstemmigt genvalgt.
Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
a. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Vagn Eriksen.
Vagn Eriksen blev enstemmigt valgt.
b. Valg af 1 revisor suppleant. På valg er: ingen.
Der er ingen som stiller op, pladsen er ledig.
Evt.
Intet.
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