
Samsignal
(Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Ordiner general forsaml ing
Tirsdag den 14. apr i l  2015 -  Kl .  19:OO iKystveiens Hotel  og Konferencecenter

Referat:

Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen pE bestyrelsens vegne, og oplyste, at
dagsordenen i folge vedtegterne er som folger:

1 .  Va lg  a f  d i r igen t .
2. Bestyrelsens be retn in g.
3. Den reviderede Srsrapport fore^legges t i l  godkendelse.
4. Budget for det/de kommende 5r forelegges t i l  godkendelse.
5 .  Behand l ing  a f  indkomne fo rs lag .
6 .  Va lg  a f  med lemmer  og  supp leanter  t i l  bes ty re lsen.
7. V alg af revisor.
B. Eventuelt.

Han oplyste, at beretningen var delt  i  3 dele. Den generel le del,  som han selv
tager sig af, den tekniske del, som Henrik Hougaard tager sig af, og desuden vi l
Jens Reckweg orientere om vores markedsforing.

Han oplyste endvidere med henvisning t i l  punkt 5 i  dagsordenen, at der ikke var
indkommet fo rsla g.

Ad. 7: Valg af dirigent.

Advokat Jorgen Steffensen, blev foreslSet som dir igent. -  Han blev enstemmigt
va lg t .

Jorgen Steffensen takkede for valget, og konstaterede, at g enera l forsa m l ingen var
indka ld t  og  indvars le t  i  d iverse  med ier  ihenho ld  t i l  5  7  i ved teg terne .  Han spurg te
om der var nogen, der havde noget at indvende. Det var ikke t i l faldet.

Der var modt 61 personer op. Heraf 48 stem meberett igede.

Han oplyste, at Lars Ravn var protokolforer.

Stemmetel lere var Lene Brgbeck og Henrik Jordalen fra Vandcenter Djurs.

Han gav derefter ordet t i l  formanden Anders Lisvao.

Ad, 2: Bestyrelsens beretning.

Formanden startede sin beretning med at presentere den nuverende bestyrelse:
Henrik Hougaard, Lars Ravn, Soren Holck, Jens Reckweg og sig selv Anders Lisvad.



Vi har t idl igere besluttet,  at 1. suppleanten deltager i  bestyre lsesa rbejdet. Det har
betydet, at Poul-Erik Jensen har deltaget i  bestyrelsesa rbejdet - iser i  forbindelse
med ma rkedsforing.

Bestyrelsen har konsti tueret sig med Anders Lisvad som formand, Henrik Hougaard
som neestformand og sekreter samt Jens Reckweg som formand for
medieudvalget.

Det har veret 5 meget udfordrende 3r, siden vi i  2010 overtog et meget sl idt
anleg og en stor gald fra Grenaa Kommune.

Det er nu vendt t i l  et moderne anleg, en sund okonomi og t i l f redse medlemmer,

Udadti l  st8r Samsignal som en serigs forening med god styr p3 t ingene.

Efter at vi  i  en^ periode har mistet medlemmer, viser vores nyeste tal,  at vi  nu er
nogen lunde p i  samme anta l  abonnenter ,  som i2011.

Fredag den 15. august 2014 havde vi Sbent hus i  vores nyindrettede lokaler pE
Havnevej 26 sammen med Stofa, Expert og Photocare. Mange kiggede forbi.  Det
var en god dag, og vi arbejder pE en gentagelse senere i  dr.

Henrik Hougaard kan ofte treffes pi kontoret om formiddagen. Der er mulighed
for at f3 r8d og vej ledning.

Vi er fortsat en forening, der hovedsagligt drives af 5 personer i  deres fr i t id. Derfor
har vi ikke en telefon el ler et kontor med faste Sbningstider.

Det er Stofas kundeservice, man skal henvende sig t i l  vedrorende skif t  af pakker
og regninger samt problemer med tv-signal, telefon, Internet osv.

Vi har Srets lgb fSet opdateret hjemmesiden og Infokanalen, som nu fremstSr
moderne og let overskuelig. Det er iser Poul-Erik Jensen og Jens Reckweg der
arbejder med de to medier.

Der har i  Srets lgb vaeret afholdt 11 bestyrelses mod er og et t i lsvarende antal
moder med Stofa. Desuden 6 moder i  medieudvalget.

Der er igen i  3r tale om et r igt igt pant Srsregnskab med et overskud pE ca.
626.000 kroner.

Vi har ved forhandling f8et nedsat det administrat ionshonorar, vi  betaler t i l  Stofa,
og forhOjet det ma rkedsfsring st i lskud, vi  fEr fra Stofa. Desuden har vi ved kontrol
fundet fej l^ i  opkrevningen fra Stofa vedrorende Koda/Copydan. Det er nu rettet,
og  v i  har  f ie t  ca .  100.000 k roner  t i lbage.

Med overskuddet har vi efterhSnden en r imelig egenkapital.

I  budgettet,  som senere fremlegges, legger vi fortsat op t i l  en stram styring, sE
priser og kontingent t i l  foreningen kan holdes p3 et r imeligt niveau; men vi m3
regne med st igninger i  kontingentet.



Det er fortsat nodvendigt med et mindre ir l igt overskud og en pen dri f tskapital,
da vi bl iver nodt t i l  at have l ikviditet t i l ,  at kunne indfr i  vores forpl igt igelse overfor
Stofa, sSfremt det mAtte bl ive aktuelt.

Vi skal ogsS have nogle midler t i l  at sikre, at vi  fortsat kan lave lobende
renoveringer og, at vi  kan udbygge anlegget, sSfremt vi f3r behov for dette.

Derfor bl iver vi  fortsat nodt^t i l  at sikre, at der er en sund okonomi og at vi  fortsat
opbygger en egenkapital,  s; vi  alt id kan svare enhver sit .

Det er det, man men andre ord kalder rett idig omhu.

Formanden gav derefter ordet t i l  Henrik Hougaard, som vi l le af legge den tekniske
del af beretningen.

Henrik Hougaard takkede for ordet.

P3 hovedstationen er det analoge Tv-udstyr afmonteret, og der er monterer en ny
optisk sender t i l  f iberforsyning af den nye o ved Abyen.
Desuden har Stofa selv foretaget opgradering og ka pacitetsu dvid elser pE deres
udstvr i  hovedstat ionen.

Efter at vi  i  2O|3/2OI4 udskif tede nogle vitale dele, har udstyret kort uden
problemer. INFO-kanalen kan nu serviceres hjemmefra, hvis det bl iver nodvendigt.

Der skal monteres en UPS i hovedstat ionen. En UPS er en nodstrOmsforsyning og
den beskytter ogsS udstyret.

Den 2. december 2Ol4 blev der slukket for de analoge Tv-signater. Der blev ogs8
flyttet rundt p3 de enkelte TV-kanalers placering, sE vi i  2015 kan t i lbyde Internet
uden TV-kanaler.
Vi havde iden forbindelse forberedt os p3 en del henvendelser, da vi forventede,
at abonnenterne skul le foretage ny kanalsogning/ og at dem med Stofa-bredbdnd
skulle genstarte deres modem. S3 vi havde annonceret pE hjemmeside, INFO-
kanal og i  Grenaa BIadet, sE al le var forberedt.

Alt  gik imidlert id over forventning. Der var kun en l i l le del af abonnementerne, der
opdagede, at der blev foretaget andringer.

Stofa t i lbyder kontrol af den interne instal lat ion t i l  298,00 kr. inkl.  t idsforbrug;
men exc l .  mater ia  le r .

Nesten al le interne instal lat ioner er nu opgraderet, s3 de er t i lstrekkel igt HF-
tette.

Stigningen i  I  ntern et-traf ikken krever, at der skal ske del ing af enkelte at de
eksisterende oer. Samsignal har istort omfang foretaget den del ing i
fo rdel ingsnettet.  Stofa skal nu foretage del ingen ideres udstyr i  hovedstat ionen.

Det har veret nodvendigt at foretaget en opgradering at fordel in gsn ettet i
Fuglsangparken, hvor der nu er et perfekt signal



Der er foretaget enkelte reparationer og udvidelser, og anlegges korer nu uden de
store oroblemer.

Der foretages lgbende en effekt iv sortseerkontrol p3 de adresser, som ikke aktivt
betalende.

Vi har foretaget en geografisk udvidelse ved Hesselparken med 30
t i l s lu tn ingsmul igheder .
Her er der fremadrettet mulighed for op t i l  500 t i ls lutningsmuligheder.

Henrik Hougaard sluttede sin beretning og gav ordet t i lbage t i l  formanden, som
takkede og foftsatte med sin del af beretningen.

Alle vores medlemmer er medejere af nettet,  og foreningen skal som
udgangspun kt ikke t jene penge.
Samsignal er dog en virksomhed i konkurrence med en del andre udbydere, og
derfor er det fortsat nodvendigt, at foreningen drives som en virksomhed i l ighed
med andre forsynin gsvirksom h ede r.

Pr. 1. december 2014 kom der nye priser og nyt indhold i  vores 3 pakker.

Det har fra 1. februar i  3r at fB et grat is digitalt  kort t i l  si t  TV el ler Smartboks, sE
alle nu har bedre mulighed, for at t i lkgbe enkelte kanaler ovenp8 pakkerne.

Man kan sSledes nojes med den l i l le pakke og sE t i lkgbe de kanaler, man onsker.
Det betyder, at man nasten har fr i t  valg og selv kan sammensette en pakke t i l
den pris, man vi l  betale.

Med de nye pakker med f lere, kom der ogs8 prisst igninger. De steg med 6-73 o/o.
Det er en stor st igning; men s5 kom der ogsi nye efterspurgte kanaler med.
De betod en hojere pris; men efter hdrde forhandlinger med Stofa endte det med
en mindre  pr iss t ign ing ,  end hvad der  var  lag t  op  t i l .

Vi ser en klar tendens t i l  at mange velger at skif te t i l  en mindre og bi l l igere pakke.

Samsignals formSl er at levere et stort,  bredt og fremtidssikret udbud af
programmer t i l  en ko n ku rre ncedygtig pris - og det gor vi.

Samsignal er t i l  for andelshaverne og vi arbejder p3 at fremtidssikre forsyningen
og t i lgodese hovedpaften af andelshaverne. Set i  det lys vi l  det vere svert at gore
al le t i l f redse, men hvis hovedparten af andelshaverne f inder det attrakt ivt at
modtage tv-signal fra Samsignal, mE det opfattes s^om t i l fredssti l lede.
Hele formdlet med et forbrugerejet selskab er, at fd et godt udbud af programmer
t i l  en  r ime l ig  p r is .

Vi arbejder pA at oprette en ERFA-gruppe med andre a nten neforening er. Form8let
vi l  vere at dele viden og erfaring for dermed at bl ive klaedt bedre pE i vores
arbejde og ivores forhandlinger med Stofa.

Formanden gav nu ordet t i l  Jens Reckweg/ som vi l le orientere om vores
markedsforing og om hvordan vi ser p3 fremtiden.



Jens Reckweg foftalte om Medieudvalget, som har bestSet af Henrik Hougaaro,
Lars Ravn, Poul-Erik Jensen og ham selv.

Medieudvalgets arbejdsopgaver er Infokanal, hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook
og generel markedsforing.

Han viste og orienterede om Infokanalens indhold. Bi l leddel, tekst-tv og
vejrstat ion.

Hjemmesiden har f8et et kraft igt facel i f t .  Den er meget rost af andre
a nten neforen inge r.

Nyhedsbrevet er startet op 1. apri l  i  3r og udkommer 1 gang mBnedlig.

Markedsforing sker i  ovrigt ved annoncering iugeaviserne, ved events og Sbent
h us-a rra nge menter.

Samsignal er fra !4. apri l  2015 p3 Facebook. Her orienteres om nyheder fra
Samsignal og Stofa m. m.

Endelig orienterede han om udvikl ingen i  radio/TV, internet og streaming.

Jens Reckweg afsluttede og gav ordet t i lbage t i l  formanden, som takkede og gik t i l
afslutningen af beretningen.

Vi tror, at mange har oplevet, at der igen i  3r er sket forbedringer og at langt de
fleste er t i l f redse forbrugere.

Vi syntes fakt isk, at vi  er nEet meget langt i foreningens forste 5 3r.

Fokus i  det kommende 3r vi l ,  ud over de fortsatte opgraderinger sammen med
Stofa, vere so rtseerkontrol.  Vi har igen oplevet.sortseere og vi har slSet h8rdt ned
p3 dette, ved at afbryde forbindelsen og sette l3semodstande p3.

Formanden takkede afslutningsvis for den store arbejdsindsats i  bestyrelsen og
takkede for et godt samarbejde. Specielt  t i l  Jens som har sorget for, at vores
hjemmeside har fdet en t i l t reengt opgradering og ikke mindst t i l  Henrik, som igen
har ydet en stor indsats med forberedelse af generalforsamlingen og for sekretar
arbejdeti  det sidste 3r, men ogs8 med indsatsen i forbindelse med it  f3 vores
kontor pi Havnevej t i l  at fungere.

Han takkede ogsS den lokale presse, som har skrevet om a nten neforsyn ingen i  den
forlsbne oeriode.

OgsE en tak t i l  samarbejdet med Vandcenter Djurs og en tak t i l  vores revisor samt
advokat.

Ti l  sidst en tak t i l  Henrik WLlrtz fra Sydostjyl lands Poli t i  som var gastetaler senere.

SporgsmSlTkommentarer :
Niels Busk^Sorensen sagde, at Anders Lisvad og Henrik Hougaard havde nevnt, at
f lere var g5et ned t i l  l i l le pakke med gratis kort.  Han har betalt  249,00 kr. for
kortet.  -  Anders Lisvad svarede.



Bent Pedersen oplyste, at der st8r en boks pE Fuglsangvej. Den er meget i  stykker.
- svar: det tager vi os af. Hvis man ser s8dan noget s3 r ing el ler send en mai,.

Der  var  i kke  f le re  sporgsm3l .

Ad 3: Den reviderede trsrapport forelagges til godkendelse,

Gert Foldager fra EY gennemfik regnskabet.

Der var ingen sporgsmSl/kommentarer.

Arsrapporten blev godkendt af de fremmsdte ved hSndsoprekning.

Ad 4: Budget for det/de kommende tr forelagges til godkendelse,

Formanden gennemgik budgettet.

Der var ingen sporgsmSl/kom mentarer.

Budgettet blev godkendt af de fremmsdte ved hEndsoprakning.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslao.

Ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen fra folgende p3 valg:
Soren Holck,
Jens Reckweg og
Lars Ravn.
A l le  var  v i l l i ge  t i l  genva lg .
Desuden oosti l lede
Pou l -Er ik  Jensen.

Der blev afholdt skri f t l ig afstemning, og resultatet blev:
Soren Holck 42 stemmer
Jens Reckweg 42 -
Poul-Erik Jensen 40 -
Lars Ravn 77 -

Valgt t i l  bestyrelsen blev: Soren Holck, Jens Reckweg og Poul-Erik Jensen.

Man gik derefter over t i l  valg af suppleanter.
Fo lgende ops t i l l ede  og  b lev  va lg :
Peter Weje Nielsen 1. suppleant og
He n  r i k  Andersen 2 .  supp leant .



Ad. 7: Valg af revisor,

Revisio nsfirma et EY blev genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt

Niels Busk Sorensen: Et teknisk sporgsmSl. Gik fra pakke 3 t i l  pakke 1. Der kom
en tekniker. Det var ikke t i l faeldet ved koftskif tet.  -  Anders Lisvad forklarede, at i
standerne er der f i l t re, og ved pakkeskif t  skal der en tekniker skif te f i l teret. Derfor
skal der betales.

Bente Buch: Kan man ikke frakgbe programmer i  stedet for at t i lkobe. - Anders
Lisvad forklarede, at man ikke kan frakabe - kun t i lkobe.

Brian Norden: Er ut i l freds med den mSde signalerne kommer ud p3. Der lyder et
meget hojt  kl ik. -  Henrik Hougaard svarede, at han bare skal have besog af en
Stofa-tekniker.

Der var ikke f lere sporgsmSl, og dir igenten Jorgen Steffensen afsluttede
generalforsamlingen og gav formanden Anders Lisvad ordet.

Formanden takkede Lars Ravn for hans arbejde i  bestyrelsen og takkede derpS for
fremmodet og for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl.20.45 og derfor fortsatte gastetaleren Henrik
Wurtz fra Sydostjyl lands Poli t i
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Jargen teffensenReferent: Lars Ravn


