Feldballe-Tåstrup Antenneforening – Formandens beretning 2013

Siden vores generalforsamling i oktober sidste år, er der som mange nok har
opdaget, sket rigtigt meget!

Ved generalforsamlingen i oktober 2012, gik Bertel Clausen af efter 25 år som
bestyrelsesformand for Feldballe Antenneforening. Her stod nu en bestyrelse tilbage
med en form for tomrum og en meget uvished om den tidligere drift og virke i
antenneforeningen. Men heldigvis var vores tekniker Erling Jensen da stadig med, og
han havde da 24 år på CV’et.

Efter vores konstituering blev undertegnet valgt som ny bestyrelsesformand, Mads
Holm som Kassere, Mogens Michelsen som sekretær, Erling Jensen som tekniker og
Michael Hjorth som mening bestyrelsesmedlem.

Allerede fra første bestyrelsesmøde var planerne høje. Vi besluttede os for at
undersøge hvilken muligheder der var for Feldballe Antenneforening i fremtiden.
Løsningsmuligheder og priser blev hentet hjem. 3 udbydere havde hver deres
løsning til os. Vores nuværende leverandør, kunne ikke levere andre løsninger end
den vi havde i dag. Yousee kunne leverer TV og internet på vores nuværende
antennekabel. Nrgi/Waoo kunne leverer TV, Internet og telefoni via en ny
fiberforbindelse helt ind til hver enkelt husstand, og dermed ville det være muligt at
få mange flere med i vores forening!

Bestyrelsen fik oprettet en gmail, og en facebook gruppe, Nu skulle vores
medlemmer høres! Hvad var deres fremtidsønsker for Antenneforeningen? Der blev
udsendt informationsbrev til alle medlemmer med de 3 valgmuligheder, og her var
svaret meget tydeligt, vores medlemmer tilkendegav at de ønskede en ny
fiberløsning fra Nrgi!

Herefter fik andre fra Feldballe og Tåstrup som ikke var medlem, også mulighed for
at tilkendegive om de kunne tænke sig at blive medlem af vores forening med en
løsning fra NRGI. Der var herefter i alt 155 hustande om ønske med en løsning fra
Nrgi/Waoo!

Mogens Michelsen måtte desværre trække sig fra bestyrelsen, hvorefter Michael
Hjorth overtog posten som sekretær. Vi fik vores suppleant Jan Degn på banen, og
givet ham en grundig gennemgang af vores arbejde til dato.

I samarbejde med Nrgi, blev der den 22. maj afholdt informationsaften i Tåstrup
forsamlings hus, om en evt. fiberløsning fra Nrgi. Til de over 100 fremmødte kunne
Nrgi og bestyrelsen berette om alt fra økonomi til den tekniske installation.

Ekstra ordinær generalforsamling blev afholdt i Feldballe hallen den 13. juni. Her
blev nye vedtægter og en ny fiberløsning vedtaget.

Vores tekniker Erling Jensen måtte desværre også forlade bestyrelsen. Bestyrelsen
valgte ikke at inddrage 2. suppleanten, da der var få måneder til vores
generalforsamling.

Over sommeren blev kontrakten med Nrgi, gennemgået af bestyrelsen sammen
med jurister fra FDA. Nrgi er nu vores nye leverandør af TV, internet og telefoni fra
den 1. november 2013 iht. Kontrakten.

Nrgi er lige nu ved at ligge fiber ind i vores huse, og de første forbindelser skulle
være åbnet. Vi er pt. 209 medlemmer af vores antenneforening, og der kommer
hele tiden løbende nye medlemmer til. Så det må siges at være flot, når vores mål
var 150 medlemmer.

Men alt dette var ikke sket uden vores dygtige bestyrelsesmedlemmer, de har alle
gjort et kæmpe arbejde. Mange tak for jeres indsats.
Kommende bestyrelsesarbejde vil være at få solgt det gamle antenneanlæg og
antennehus på Nyvej.
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