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Onsdag den 12. maj 2021 kl. 16:00
Holst, Advokater – Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C
I alt deltog 413 stemmer i generalforsamlingen.

Jesper Pedersen bød velkommen til generalforsamlingens deltagere.
Valg af dirigent
Jesper Pedersen 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 valgt at sætte alle sejl til i egne rækker. In-tv.dk er lanceret
med et brag, og tilbagemeldingerne er gode. Vi vil gerne sikre, at vores medlemmer får de bedste
produkter til en fornuftig pris og ikke mindst leveret med den service, vi tilbyder som forening.
Vi vil gerne være et ægte alternativ til de større kommercielle spillere og udvikle tjenester, der sikrer vores medlemmer en komplet palet af digitale tjenester.
Så udviklingsarbejdet er alt andet end færdigt. Faktisk er vi kun lige begyndt på rejsen mod bedre
tjenester, priser og ikke mindst en endnu mere personlig oplevelse af god og nærværende kundeservice for alle vores medlemmer.

Fremtidens Antenneforening

•
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•
•

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
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“I medlemmernes tjeneste”

Hvad er sket det seneste år:
AFAA set udefra.
- Medlemsbutikken er genåbnet og prydet med materiale om vores egne produkter fra in-tv.dk
- In-tv.dk er godt i gang med at blive rullet ud i Aarhus. Tilbagemeldingerne fra kunderne er generelt meget positive.
AFAA set indefra.
- Vi har fået en række nye ansigter på holdet. In-tv.dk er en organisation i vækst, og i 2021 bliver
vi for alvor synlige i boligafdelinger over hele Aarhus.
- TVAarhus vokser fortsat. Antallet af produktioner stiger, ligesom vi indgår flere partnerskaber
med foreninger og uddannelsessteder, så vi kan producere endnu mere godt tv.
- Vi er i fuld gang med at udvikle ViOS. Her kommer vi til at kunne tilbyde vores medlemmer en
bred palet af underholdning og kommunikationsmuligheder.
Markedet
Antallet af streamingtjenester i Danmark er fortsat på himmelflugt. Dette påvirker så at sige markedet for flow-tv i en negativ retning. Det er også derfor, Antenneforeningen Aarhus satser på flere
muligheder for at tilbyde vores medlemmer nye tjenester i supplement til de nuværende.
In-tv.dk tilbyder som eneste tv-udbyder Viaplay Film&Serier med som standard uden beregning i
alle vores tv-pakker. Det er vi den eneste spiller på markedet, der gør.
Vi afventer i 2021 resultatet af voldgiftssagerne mod Stofa, hvor Antenneforeningen Aarhus forhåbentlig bliver i stand til at købe medlemmernes coax-net tilbage, så medlemmerne netop bliver herrer over eget net igen og i stand til at vælge præcis det tilbud, der passer den enkelte boligforeningsafdeling bedst.
Antenneforeningerne rundt om i landet vil til stadighed kunne få en større og mere velkonsolideret
plads i markedet, da de ikke har krav fra investorer om at skulle generere et afkast, men udelukkende skal bruge kapital på at udvikle og vedligeholde deres medlemmers net. Dette er også tilfældet for Antenneforeningen Aarhus, der med in-tv.dk vil være i stand til at tilbyde vores medlemmer
fordelagtige tv- og internetpakker til transparente og gode priser.
I 2021 går vi en spændende tid i møde med ViOS som vores næste store satsning. Vi glæder os til
at præsentere medlemmerne for konceptet.
Aflæggelse af regnskab vedtagelse af årskontigent
Regnskabet blev fremlagt for generalforsamlingen af revisor Peter Seeberg
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 20 kroner i 2021.
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Valg af bestyrelse
a. Valg af formand for bestyrelsen. På valg er Jesper Pedersen.
Jesper Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Aase Asmus Christensen og René Skau Björnsson.
Aase Asmus Christensen og René Skau Björnsson blev
enstemmigt genvalgt.
Valg af ekstern revisor
Valg af ekstern revisor. På valg er: Dansk Revision, Randers
Dansk Revision, Randers blev enstemmigt valgt.
Valg af intern revisor
Valg af intern revisor. På valg er Edvin Juhl.
Edvin Juhl blev enstemmigt genvalgt
Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
a. Valg af bestyrelsessuppleant. På nyvalg er: Michael Korsholm.
Michael Korsholm blev enstemmigt valgt.
b. Valg af 1. revisor suppleant. På nyvalg er: Vagn Eriksen.
Vagn Eriksen blev enstemmigt valgt.
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