Referat fra generalforsamlingen 2021
Torsdag d. 03. juni 2021
Sted. Medborgerhuset Them
Deltagere 7 personer + bestyrelsen (undtagen Jesper Højer Larsen)
1. Valg af dirigent
Jytte Nielsen blev valgt som dirigent – Jytte konstaterede at generalforsamlingen var
varslet korrekt efter gældende regler og derfor kunne begynde.
2. Årsberetning og regnskabsaflæggelse.
a. Årsberetning ved formand Lauge Clausen – Årsberetningen blev godkendt.
Status
Foreningen er nu nede på under 900 medlemmer, og de fordeler sig jævnt på de
pakker som foreningen tilbyder.
Der er flere der går over på bland-selv. Efterhånden som dette produkt bliver mere
kendt, med de fordele som det har.
Udbredelsen af bredbånd-only vinder også større indpas, da de kun bruger
internettet og streamer det TV de ønsker at se.
Foreningen er begyndt at få flere medlemmer, da vi har udbygget vores net og er
fuldt på højde med andre udbyder.
Årets gang
Vi har fået et mere stabilt net, efter den i gang værende opgradering til DOCSIS 3.1.
Og langt de fleste skulle gerne have oplevet at internettet er blevet mere stabilt.
Der er stadigvæk enkelte udestående omkring opgraderingen, men det er mest
angående udskiftning af skabe, samt selve aflevering af det udførte arbejde.

Bestyrelsen arbejder videre på at få afklaret de sidste punkter med vores
underleverandører.
Hvis der nogen der stadigvæk oplever problemer, så giv bestyrelsen en mail omkring
hvad og hvor det er, og vi vil tage det op med leverandøren.
Udbygning
Frisholmparken.
Tredje del af Frisholmparken er afsluttet, og tilslutning i området er på det
forventede niveau, da vi har fået en del af de nye beboere som medlemmer. Men
der er stof konkurrence mellem de leverandører der er på markedet, så vi får ikke fat
i dem alle.
Magnolievej.
Afventer stadigvæk bygherren.
Events.
Vi har i det forgangne år forsøgt med flere events, men må se, at Corona har sat en
effektiv stopper for afholdelse af events, bland andet her i Medborgerhuset, som
vores medlemmer har støttet meget godt op om, med et fint antal deltagere.
Dette vil vi fortsætte med og forsøge at lave det endnu mere spændende at deltage
i.
Discovery
Det er desværre en sag der er ude af foreningens hænder.
Og der er intet nyt.
YouSee butikken Silkeborg.
Vi har haft møder med butikken i Silkeborg og har aftalt med dem, at de giver vores
medlemmer den bedste service de kan og de rabatter foreningen har forhandlet sig
frem til, F.eks. i mange tilfælde kan man spare oprettelses gebyr på et produkt, bare
ved at meddele at man er medlem af TSAF.

Vi bruger stadigvæk vores hjemmeside, som har fået en ny opsætning. Samt de 2
Face book sider for Them og Salten. Så hold øje med dem.
Fremtiden
Foreningen arbejder fortsat på at være med i de udbygninger, der kommer i Them –
Salten området, så vi kan udvide vores net og give nye medlemmer gode oplevelser
ved at være medlem af en lokal forening, der leverer TV og Internet.
Magnolievej ser ud til at komme i den nærmeste fremtid, og den gamle Rådhusplads
ser også ud til at kommer snart.
Der er planer om nye udstykninger på Saltenvej mellem Them og Salten, men de er
stadigvæg under planlægning.
Vi håber at foreningen og Danmark vender tilbage til normal efter Corona, men vi
skal nok leve med det lidt endnu, før vi kan mødes med vores medlemmer og
leverandører.
Så vi kan lave events og forhandlinger med leverandører til bedste for vores
medlemmer.
Foreningen vil ligeledes fortsætte med at lave events med relevant indhold, samt
sende info ud, om alt det vi kan tilbyde.
TV-boksen er stadigvæk indeholdt i TV-pakkerne, og kan afhentes i YouSee butikken.
Formanden afslutter årsberetningen og der er ingen yderligere spørgsmål.
Årsberetningen blev godkendt uden kommentarer.
2b. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Tommy Schmidt
Foreningens kasserer Tommy Schmidt forestod regnskabsaflæggelsen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
3. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Bestyrelse:
På valg var:
Tommy Schmidt – Modtog genvalg,
Jan Olesen – Modtog genvalg
Jesper Højer Larsen – Modtog genvalg
Alle 3 er på valg generalforsamlingen i 2023

4.A Valg af 2 suppleanter
Første suppleant: Flemming Olsen – Modtog genvalg.
Anden suppleant: Tove Nielsen - Modtog genvalg
Begge er på valg generalforsamlingen i 2022

5. Valg af 2 bilagskontrollanter samt bilagskontrollant suppleant – for 1 år:
Per Jensen og Henning Olsen modtog genvalg som billagskontrollanter.
Svend Ladegaard modtog genvalg som suppleant.
6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag
Kontingent forsætter som sidste år = 590,- kr. pr./år
7. Eventuelt
a. Tommy fortæller at årets gang har været meget besværligt, mest pga. Coronaen,
der ikke har været mulighed for møder og forsamlinger.
Dermed afsluttes årets generalforsamling og dirigenten takker for god ro og orden.

