
NAL's ordinære generalforsamling onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00.

Formand Christian Frederiksen bld velkommen.

Pkt. 1

Valg af dirigent.
Der skulle vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Iben Lindhardt Olsson fra Atlas/Ellebye
advokaterne, der blev valgt uden afstemning. Iben Lindhardt Olsson takkede for valget og
redegjorde for indkaldelsen til generalforsamlingen. Den var sket i overensstemmelse med
vedtægtens §10, hØjst 4 uger f@r generalforsamlingen og mindst 2 uger i@r generalforsamlingen.
Indkaldelsen var offentliggjort i Ugeavisen, i Fyens Stiftstidende, på vores hjemmeside, Facebook
samt infokanal. Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Der var fremmg5dt 64 stemmeberettigede.

Pkt. 2

Beretning om foreningens virksomhed i det forllbne år og planer for det kommende år til

godkendelse.

Bestyrelsens beretning for 2019 blev aflagt af formand Christian Frederiksen.

Bestyrelsen samt suppleanterne præsenterede sig selv.

Det har været et godt - men også turbulent år i Nal-Medienet. Især to store sager har præget arbejdet i

bestyrelsen og skabt utilfredshed med foreningen hos nogle medlemmer.

Den fglrste store sag startede i september, da YouSee meldte ud, at de ville flytte Discovery Networks 11

kanaler fra de faste tv-pakker til YouSees bland-selv-univers.

Det gik Discovery som bekendt ikke med til, og det betød, at YouSees kanaludbud ikke længere indeholde

de 11 kanaler fra Discovery Network.

Da Nal-Medienet får sit tv-udbud fra YouSee betyder det, at medlemmerne af Nal-Medienet har mistet

kanalerne fra Discovery Network itv-pakkerne.

Mange medlemmer har været utilfredse med denne udvikling og i bestyrelsen er vi selvfBlgelig heller ikke
tilfredse med at medlemmernes tv-pakker er blevet forringet.

Vi har forsBg,t at komme i dialog med Discovery Network, men de har ikke svaret på vores henvendelser.

Indtil nu 450 medlemmer af NAL i 19/20 har valgt at opsige deres tv-pakker ved YouSee men ca. 90% af

disse medlemmer har valgt at bibeholde vores Internet ved foreningen NAL.

Baggrunden



For at forstå Nal-Medienet samarbejde med YouSee kommer her lidt historie.

I ti år vi nemlig fået leveret tv-pakker fra YouSee.

FØr den fØrste aftale mellem Nal-Medienet og YouSee i 2009 indkØbte foreningen selv de forskellige tv-

kanaler og på baggrund af en afstemning blandt medlemmerne, blev der sammensat forskellige tv-pakker.

I november 2009 blev det analoge sendenet i Danmark lukket, og blev erstattet af et digital sendenet. Dette

teknologiske skifte gav Nal-Medienet en række udfordringer, som foreningen mente bedst blev varetaget

ved at indgå en aftale med YouSee.

Samtidig lå det udbud af kanaler, som YouSee kunne tilbyde i sit såkaldte regionsudbud, meget ta?t på de
ginsker medlemmerne af Nal-Medienet hidtil havde haft. Samlet vurderede bestyrelsen, at tilbuddet fra

YouSee også var gikonomisk attraktivt i forhold til at fortsætte med at sammensætte tv-pakker selv.

Indgåelsen af denne kontrakt blev vedtaget med stort flertal af medlemmerne på en ekstraordinær

generalforsamling i oktober 2009. Der er ingen aftaler der bliver indgået, uden at det kommer op på en

generalforsamling.

Aftalen betld, at YouSee står for kanalsammensætningen i de tv-pakker, der bliver stillet til rådighed. Nal-

Medienet har i henhold til kontrakten og af tekniske årsager ikke mulighed for at supplere med yderligere

kanaler end dem YouSee stiller til rådighed.

Forlængelse af aftalerne med YouSee

Kontrakten med YouSee blev forlænget med tre år i 2013 og igen blev aftalen godkendt på

generalforsamlingen.

Udover at levere tv-pakker blev aftalen udvidet med web-tv, der giver medlemmerne af Nal-Medienet

mulighed for at se alle YouSees kanaler på mobiltelefoner, tablets og computere. Samtidig blev det muligt

for vores medlemmer at leje en boks, der giver en række udvidede muligheder, som for eksempel at optage

flere programmer samtidig, starte programmer forfra og leje film via forskellige streamingtjenester.

l 2016 indgik Nal-Medienet for fBrste gang en kontrakt på fem et halvt år om levering af tv-pakker og web-

tv med YouSee. Det gjorde vi fordi YouSee som modydelse for en længerevarende kontrakt tilbØd at betale

opgraderingen af teknisk udstyr på dele af foreningen centrale tekniske udstyr og at yde 2 millioner kroner i

et såkaldt markedsfØringsbidrag. Også denne aftale blev naturligvis konfirmeret på den ordinære

generalforsamling.

Som sagt Ig)ber kontrakten til udgangen af 2021, og vurderingen fra FDA lyder på, at vi ikke kan opsige

kontrakten før den udløber. Der er heller ikke udsigt til at vi kan få kompensation for de mistede kanaler
fra YouSee.

Da Nal-Medienet bliver ejet og drevet af medlemmerne giver det heller ikke mening, at foreningen yder

kompensation til medlemmerne for de mistede kanaler, da det i givet tilfælde ville være medlemmerne

selv, der skulle betale for denne kompensation.



Bestyrelsen har allerede besluttet at opsige kontrakten med YouSee fra efteråret 2020. Kontrakten Igiber

dog som sagt til udgangen af 2021.

At vi opsiger kontrakten nu, er dog en helt normal procedure, som vi har benyttet hver gang en kontrakt

står foran en genforhandling. Det stiller os frit og giver os mulighed for at sondere markedet og veje de

forskellige tilbud fra leverandgirerne op mod hinanden.

Når en ny aftale skal forhandles på plads med enten YouSee eller en anden leverandgir, vil bestyrelsen g,@re

alt hvad der er muligt for at undgå, at vi som forening igen står i en situation, hvor vores produkt er blevet

forringet, og hvor vi ikke har mulighed for at komme ud af en aftale.

Derfor vil vi som udgangspunkt kæmpe for en kortere kontraktperiode, en kortere opsigelsesfrist og

forsøge at få størst mulig indflydelse på programudbud og andre tillægsydelser fra tv-leverandørerne. Men

som det også har været tilfældet de forrig,e gange, vil vii en forhandlingssituation veje både

kontraktperiode og opsigelsesfrister op mod de fordele en samarbejdspartner kan tilbyde vores forening -

det kan både være Bkonomiske eller teknologiske fordele.

Under alle omstændigheder vil en kommende aftale om levering af tv-kanaler og andre ydelser til Nal-

Medienet ikke træde i kraft fBr den som sædvanlig er godkendt af medlemmerne på en ordina?r eller

ekstraordinær generalforsamling.

Den anden store sag har været utilfredshed i ÅlBkke-kvarteret og mulig udmeldelse af Nal-
Medienet

l januar blev bestyrelsen opmærksom på at beboere i ÅlØkke havde haft mØde med Energi Fyn for
at få en aftale om fibernet i kvarteret.

Kontakten til Energi Fyn kom efter længere tids utilfredshed med Nal-Medienets internetlØsning.

Mange beboere mener, at vores internet er ustabilt og dårligt, og at foreningen ikke har taget

kritikken og utilfredsheden alvorligt.

Selvom vi heldigvis også har rigtig mange tilfredse medlemmer i ÅlQkke og i alle andre kvarterer i
vores dækningsområde, så tager bestyrelsen naturligvis kritikken til efterretning. Vi har ikke været

gode nok til at opfange den utilfredshed med vores internet, der har været i kvarteret. Vi har haft

indkaldt samarbejdspartnere, for hvad vi kan g,øre fremadrettet. Vi skal ikke give andre skylden,

men tage den selv.

Vi har derfor med Bjeblikkelig virkning iværksat en række initiativer, der skal forbedre alle beboers

internet i ÅlØkkekvarteret:

*

@

Vi har holdt mBde med grundejerforeningen i Ålgikke og initiativtagerne til kontakten til
Energi Fyn.

Vi har taget kontakt till de medlemmer der har lavet opslag om problemer i
facebookgruppen.



ø Vi har med, hjælp fra initiativtagerne, fået lavet en liste med medlemmer med problemer.
* Vi har teknikker, der kØrer rundt og finder stØj - dette kan desværre være en proces der

tager tid.
* Vi er gået i gang med at reparerer stikledninger fra gade til hus.
ø Vi rådgiver alle medlemmer om bedste brug trådlBse forbindelse i eget hjem.

Dette er noget vi skal lære af og som vil blive udbredt til øvrige områder.

Vi håber naturligvis, at vores medlemmer i ÅlØkke er klar over, at vi tager deres problemer meget
alvorligt, og at vi @Ør alt hvad vi kan for at sikre, at alle i både ÅlØkke og i andre kvarterer oplever
vores internet som hurtigt, stabilt og billigt. Hvis der er andre områder, som har noget udslag med

internettet. Der bliver der taget fat på samme måde.

Og hvis det modsatte skulle være tilfældet, så vil vi gerne så hurtigt som muligt have besked på
kontoret, så vi kan iværksætte de n(»dvendige initiativer for at få forbedret vores medlemmers

internetforbindelse. Husk at vi kun kan yde hurtig og rigtig hjælp, hvis vores kontor får besked.

Vi har også i år styrket vores kommunikation - blandt andet med ny Facebook-side, hvor

medlemmer kan komme med forslag, kritik og få besvaret spØrgsmål. Via Facebook er vi dagligt i

dialog med medlemmerne, og vi påtænker at udvide vores satsning på digital kommunikation det
kommende år.

Men udover at styrke dialogen med medlemmerne og deres indflydelse, så arbejder vi naturligvis

også på at sikre fortsatte stabile leverancer af tv og internet.

Vi har i 2019 investeret for godt 6.8 mio. vores anlæg og i 2020 påtænker vi at investere for

samme beløb for at g,Øre vores anlæg bedre.

Samtidig samarbejder vi med mange andre antenneforeninger og relevante firmaer og

organisationer.

Men markedet for distribution af tv-kanaler og internet er i opbrud. Der kommer hele tiden nye

akt(brer, ny teknologi og nye samarbejdsformer, der g,Ør det uforudsigeligt, hvordan udviklingen vil

forme sig de kommende år.

l bestyrelsen er vi helt bevidste om, at vores forening kun har en rolle at spille for medlemmerne,

hvis vi fortsat kan levere tv og internet i bedste kvalitet til en billig pris. Hvis vores 5.500

medlemmer en dag kan få bedre og billigere produkter et andet sted fra, så skal vi være klar til at

opl(bse os selv.

Men efter bestyrelsens opfattelse, så er vi slet ikke der endnu. For selvom Nal-Medienet er 45 år

gammel - og blev grundlagt i en tid med et helt anderledes mediebillede - så mener vi fortsat, at



der er brug for et lokalt og medlemsstyret alternativ til de store kommercielle udbydere af

internet og tv. Vi arbejder for medlemsindflydelse og en brugerstyret mediedistribution. Vi har

afholdt bland selv dage med youSee i vores lokaler og vi afholder igen d 26 marts 2020, hvor alle

kan komme og ellers kan man henvende sig på kontoret og få hjælp. Vi har opgraderet

hjemmeside, infokanal-lavet produktfolder, flyers til uddeling til nye boligområder. Vi fors@ger

hele tiden at udvikle foreningen. Det betyder at vores supportere og de teknisk faglige

medarbejdere sender vi på messer. Vi har haft dem i Kolding på den store FDA messe og i K61n for

at se de nyeste produktudviklingsting.

Vi har et netværkssamarbejde med andre antenneforeninger, Årslev Net, Korup, Faaborg Net,
Munkebo Qst. Alle samarbejder vi omkring vores proportioneringssystem Enigma, som vi har

udviklet. Det er det, som styrer vores modem og sØrger for, at medlemmerne selv kan vælge tv-

pakker.

Vi samarbejder med bl.a. Infowise, Dansk Kabel TV, KK partner og Telecenteret og undersg)ger

IBbende på markedet nye samarbejdspartnere. Vi sælger support til andre antenneforeninger

Årslev Net, Korup Net, Faaborg Net, Munkebo Qst samt Christiansfeldt.

Vi arbejder på at forbedre vores net og infrastruktur og vi er i gang med at undersØge et

samarbejde med en stor udbyder og få lagt fiber i hele området.

Vi ansætter en ny teknisk medarbejder i NAL for at forbedre servicen til medlemmerne. Vi har et

dygtigt kontor og det er vi glade for.

Så lad mig slutte denne beretning med en opfordring til medlemmerne om at deltage i vores

foreningsdemokrati. Fortsæt med at komme med jeres ideer, forslag og klager, så vi sammen kan

sikre, at Nal-Medienet stadig er fordel for os alle sammen.

Hvis l så Erhvervsstyrelsen fra 2018 hvor de havde skrevet omkring mediedistribution, så nævnte

de antenneforeningerne, som en af tingene til, at de store kanoner ikke k(»rte det hele. I NAL har vi

vores eget internet og der hvor det ikke er godt nok, der skal det blive bedre. Hvis l kigger på

Økonomien, så går vi ikke ud og låner penge i banken for at forbedre det. Vi har pengene på bogen

og forelBbig har vi6 - 8 mio. Hvis vi ikke kan få nok for det, så må vi tale med nogen, hvor vi kan

samarbejde med de store, men med vilkår, hvor det stadigvæk er foreningsejet.

Sp(»rgsmål/bemærkninger fra de fremm(»dte:

Niels Slrensen, Nordmarksvej: Fik et nyt antennekabel gravet ind, men ligesom det i Ållkke, var
der ikke nogen, som hØrte på os. Vi havde en entreprenør, som var meget amatØragtig. Kablet er

gravet ned i 16 cm - har sendt 4 mail til NAL - 8 opringninger samt 2 personlige fremm(»der på



kontoret. Det er intet sket. Undskyld, nu sp@rger jeg bare igen - den sidste mail jeg sendte herop -

er planen at det bliver rettet? Bliver fortorvene lagt om? Formanden må gerne svare.

Christian Frederiksen: På vegne af bestyrelsen vil jeg sige, at der hvor det ikke kØrer, der skal det

k@rer. Vi har vedtaget, at nu vil vi have styr på ul(»ste problemer med anlægget. Vi skal have det
lØst, der hvor det skal lØses. Du skal tale med forretningsfØreren. Du skal lægge dit navn og
adresse.

Jesper Bingfeldt og bor i ÅlØkkekvarteret: Ikke en af dem, som har haft problemer med net.
Personligt er han meget tilfreds med nettet. Dejligt at høre at bestyrelsen er nået frem til noget
selvindsigt. Den kom måske lidt sent i forhold til antallet af klager, men bedre sent end aldrig.

SpØrgsmålet om Energi Fyn, som vil komme med et tilbud om at ville gå ind i NAL's område og
tilbyde fibernet på de samme betingelser, som man kan få i andre områder af Energi Fyns område,
hvad har l tænkt jer at @Øre ved det. Vil l omfavne det, vil l gå i samarbejde med Energi Fyn - jeg
hæftede mig ved i beretningen, at l overvejede måder, hvorpå l vil kunne tilbyde fiber til alle
medlemmer. Hvordan kan der komme fibernet ud til alle medlemmer?

Hvis det kommer en konkurrencesituation, hvordan vill så gribe den an, for at undgå at det

rammer foreningen hårdt?

Christian Frederiksen: Jeg kan ikke sige, hvilke firmaer vi har kontakt med, men det drejer sig om,
at lukke vores områder af.

Vi har tidligere arbejdet sammen med Energi Fyn omkring og har haft et fint samarbejde, men med
hensyn til markedet har Energi Fyn samarbejde med andre internetudbydere. Der er andre, som er
endnu st@rre end Energi Fyn. Vi sp@rger de store, men vi skal også kunne leve af det.

Frank Allan Rasmussen: Vi snakker med andre, men undersØger også vores egne muligheder, for

at BØre noget. Det er ikke et spØrgsmål om teknik. Det er et spØrgsmål om stikledninger ind til
5500 medlemmer og det er igen et Økonomisk spØrgsmål. Det kunne for eksempel godt være et
samarbejde, hvor vi kunne gå ind som leverandØr på et andet fibernet - Energi Fyns fibernet er
lukket - men der finders nogle store selskaber, som har åbne fibernet, hvor man kunne blive

serviceudbyder på deres fibernet. Det ville være interessant for vores medlemmer. På den ene
side kunne vi levere TV og internet og samtidig ville man også kunne vælge andre, hvis vi ikke er

gode nok.



Marianne bor i centrum: synes bestyrelsen skal have ros, synes de har ageret hurtigt i forhold til

Discovery /youSee. Der blevet lavet et medlemsmBde, hvor man kunne mØde op og få hjælp.

Man får altid hjælp og en venlig tone og det skalI have tak for.

Thomas Næsbyhave: Jeg har haft næsten alle slags modemmer og har prBvet rigtig meget også at

få lukket signalet. Åbnet igen samme dag - det var god service.

Jeg vil gerne skrives på listen og blive kontaktet angående internettet,

Christian Frederiksen: Forretningsflreren har gjort opmærksom på, at Næsbyhave har et gammel

net. Det skal vi have gjort noget ved. Der er lavet en prioriteringsliste og der er I (Næsbyhave) også
med.

Tina Madsen, Hlrkrogen 9: Forstår at youSee ikke kompenserer for det med Discoverys kanal,

men synes der måske i en overgang kunne være mulighed for frit at vælge mellem pakkerne.

Keld Elkrog forretningsfØreren: Pakkeskift er uden beregning og har været det hele 1 kvartal 2020.

Beretningen blev taget til efterretning og planerne for det kommende år blev vedtaget uden

afstemning.

Pkt. 3

Aflæggelse af regnskab for det forl@bne år til godkendelse.

Kasserer Nils Aaskov fremlagde regnskabet

SpØrgsmål/bemærkninger:

Jesper: Vi kan være tryg ved den nuværende Ikonomiske situation. Hvilken (»konomisk virkning vil

det få på foreningen, hvis det lykkes Energi Fyn at komme ind i ÅlØkkekvarteret? Skal der være
andre afskrivningsmuligheder på udstyret?

Nils Aaskov: regnskabet er solidt. Der er ikke meget tilbage på afskrivninger, men der vi komme

nye afskrivninger til. Vi afskriver hurtigt. Det er klart at falder indtægterne, så må vi rette

udgifterne til, så det passer. Ikke bekymret for, at foreningen vil kunne holde til en nedjustering.

Regnskabsmæssigt og overlevelsesmæssigt bekymrer det ikke, hvis vi mister nogle medlemmer,

men det vil selvfllgelig være ærgerligt.



Flemming, Bjlrnekæret: Når l siger, det er de samme omkostninger, men samtidig også skruer op

for hastigheden - får vi det billigere. Klber vi internettet billigere ved vores leverandlr pr Mbit. Er

der behov for at sætte priserne på internet op i fremtiden.

Nils Aaskov: vi tager den Ikonomiske side af sagen (@rs{. Det er vores eget internet, så det er ikke

en af de poster, som vi går ud og klber nogen steder. Vi har vores forbindelsesled, og dem giver vi

ca. 1 mio kr. for pr. år. Vi får mere og mere for den mio. i hastighed, og derved kan vi også skrue

op for hastigheden over(or vores medlemmer.

Det er ikke altid den stlrste hastighed, som er den bedste. Serverne kan ikke uploade i den

hastighed alligevel. Så det er ikke altid nØdvendigt at have den h(»jeste hastighed.

Frank Allan Rasmussen: Fra en 10 - 20 Mbit forbindelse bliver forbindelsen relativt billigere. Vi er

jo igen med renovering af hele vores net. Det g,@r vi IQbende og det er jo medlemmernes net. Vi

holder ikke hastigheden kunstigt tilbage. Vi har i år både sat upstream og downstream op uden at

ændre priserne.

Vi har gennem årene hævet hastigheden og sænket prisen.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Pkt. 4

Behandling af forslag.

Forslag fra Flemming Malmkvist:

Det pålægges bestyrelsen at opsige aftalen med TDC/Yousee til udlØb ved udgangen af den

nuværende aftale periode.

Bestyrelsen skal derefter finde den/de levercirid@rer, der aktuelt kan levere det bedste produkt til

foreningens medlemmer til den billigst mulige pris.

Efter endt forhandling med en eller flere leverand(»rer, skal kanaludbuddet til afstemning, hvor det

fremgår, hvad priserne er.

Det bliver op til bestyrelsen, om tv-kanalerne skal opdeles i pakker eller skal ud i Ilssalg - evt. med

en lille grundpakke.



Flemming Malmkvist B@r opmærksom på at bestyrelsen har taget det til efterretning og det er

vigtigt. Det er et skub til bestyrelsen om at have fokus på ovenstående.

Nils Aaskov: Afstemninger om kanaludbud kan blive en udfordring. Forefindes det overhoved

fremadrettet. Hvor mange kanaler kan man få ind i pakkerne, må man forhandle sig til

Marianne: Bestyrelsen skal sØrge for at man ikke lige pludselig kan springe fra den aftale, som er

blevet indgået med bl.a. Discovery via YouSee.

JØrgen Olsen: Vi har jo lige godkendt en beretning, som er meget mere vidtrækkende end

forslaget her. Vi kan jo ikke nedstemme noget, som vi har vedtaget i beretningen.

Synes forslagsstilleren skal trække sit forslag.

Christian Frederiksen: vi er meget taknemmelige for dit forslag. Det er det, som der skal til. Vi har

lært afikke og lave lange kontrakteri fremtiden, for nu har det vist sig, hvad det kan f(»re med sig.

Flemming Malmkvist trak sit forslag.

Forslag fra Flemming Malmkvist:

Det pålægges bestyrelsen, at arbejde for nogle rabat muligheder ved de streamtjenester, som er

tilgængelig i Danmark, Herunder f.eks. HBO, Netflix, Amazon Prime, Via Play, TV2 Play, D-play mv.

Frank Allan Rasmussen: Volumen - vi har været i dialog bl.a. Spodify - vi er for små. Det samme

med Netflix . Vi kan måske får en aftale igennem FDA. Vi prBver, om vi kan.

Nils Aaskov: bland selv pakken ved youSee - har HBO-Netflix og TV2 Play kommer med i Ilbet af

foråret. Det gælder også Viaplay.

Frank Allan.: Vi har også prlvet via youSee at få Bookmate og adgang til blade. De er ikke så glade

for at sælge det til os.

J@rri Olsen: Er der mulighed for at få rabat med dem, l har talt med indtil nu.

Frank Allan: Måske via FDA og nu g,@r vi det. Vi pr@ver igen.

Forslagetblewedtaget uden afstemning.

Pkt. 5

Behandling af budget, herunder honorar til bestyrelsen, og fastsættelse af kontingent for det

IØbende rp7nskabsår.



Kasser Nils Aaskov fremlagde budgettet herunder honorar til bestyrelsen.

SpØrgsmål/bemærkninger:

Marianne: Er det hvert år at man regulerer bestyrelseshonoraret.

Nils Aaskov: Det har vi gjort i mange år med den normale prisudvikling.

Marianne: Er honoraret til suppleanterne med i budgettet.

Nils Aaskov: Ja det er der taget h(»jde for.

Budgettet og herunder honorar til bestyrelsen blev vedtaget uden afstemning.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter,

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

* Christian Skov Frederiksen

ø Frank Allan Rasmussen

ø Poul Lund

* Anders Thomassen

Modtog valg og blev valgt uden afstemning

Modtog valg og blev valgt uden afstemning

Modtog valg og blev valgt uden afstemning

Modtog valg og blev valgt uden afstemning

Valg af suppleanter:
@ Kristine Lund Walsh

ø Henrik SBgaard Hasen

Pkt. 7.

Valg af en registreret eller statsautoriseret revisro. Der vælges endvidere blandt foreningens

medlemmer yderligere to revisorer og en suppleant til disse.

Valg af revisor

ø Bestyrelsen pegede på BDO ScanRevision ved Morten Svensson, som blev genvalgt uden
afstemning.

Modtog valg og blev valgt

Modtog valg og blev valgt

og to kritiske revisorer:
* Ole Refer

* Preben Eriksen

Modtog genvalg og blev valgt uden afstemning
Modtog genvalg og blev valgt uden afstemning



Revisor suppleant:

* Carsten Myhr Blev valgt uden afstemning

Pkt. 8

Eventuelt.

Carsten Myhr: For et stykke tid siden var jeg ude ved Energi Fyn for, om vi kunne indgå i et samarbejde,

hvor man ville få lagt et kabel helt ind i huset for kr. 249,00 i6 måneder. Vi gjorde det ud fra, at der var så

meget kritik af Nal MedieNet.

Carsten Myhr tog ud på kontoret og talte med Keld Elkrog og senere med Christian Frederiksen og det

fremgik at man i antenneforeningen godt var klar over, at der var nogle problemer. Det er det samme som i

Næsbyhave. Vi er glade for at foreningen nu har samlet op på problemerne. Der skal 310 husstande med

under Energi Fyn for at det bliver til noget. Fiber vil blive lagt ind og det er altid noget i forhold til salg af et

hus mv. Takkede for samarbejdet frem til nu og håndteringen af situationen omkring Energi Fyn.

Christian Frederiksen: vi skal have nogle bånd ude i lokalsamfundet - ejerforening, grundejerforeninger mv.

Vi skal samarbejde.

Herefter erklærede dirigenten dagsordenen for udtØmt, takkede forsamlingen for god ro og orden

og gav ordet tilbage til formanden for afslutning af generalforsamlingen.

Formand Christian Frederiksen takkede for god ro og orden på bestyrelsen vegne. Takkede for de

indslag som der er kommet frem i dag og tak for fremmØdet.

Odense den 20. februar 2020

Susanne Jacobsen

Tiltrådt, Odens.i . februar 2020

Iben Lind?t Olssi


