Refsvindinge d. 22. marts 2022

Bestyrelsens beretning
2021 var et meget stabilt år hvor foreningen fastholder sit stabile økonomiske fundament,
og nedsparer foreningens formue i den planlagte takt. Der er fortsat efterspurgte
produkter i sortimentet som er både konkurrencedygtige og attraktive for nye og
eksisterende medlemmer.
Året er fulgt i stilen fra de tidligere år og har været stabilt i forhold til vores tv produkt
med 3 tv pakker. Der har ikke været uventede forandringer på levering af tv produktet
Waoo Forening.
Generelt over årets drift har vi et stabilt produkt med meget få udfald. Medlemmer med
individuelle udfordringer opfordres til at kontakte Energi Fyns kundeservice så
problemerne kan løses.

Økonomi

Siden 1. januar 2021 har kontingent for foreningsmedlemsskab været til 0 kr. Reelt
betyder det at foreningen på nuværende tidspunkt ikke har nogen indtægter.
Økonomien er stabil, og med de udgifter vi kender til, så forventes denne løsning at kunne
fortsætte frem til 2031. Ændringen har betydet at foreningens medlemsgrundlag er blevet
lagt sammen med fibernet kunder uden tv produkter. Derfor er der nu mere end 400
medlemmer af Refsvindinge antenneforening. Alle 409 medlemmer opnår rabatter på
deres tv og/eller internet produkter samtidigt med at de betaler kr. 0 i kontingent.
Besparelserne hos de enkelte medlemmer ligger fra 20 kroner og op til 200 kr. pr. måned.
Denne model er vi som bestyrelse meget stole af, og glade for på medlemmernes vegne.

Ændring i regnskabsforhold

Sidste år meddelte bestyrelsen at der belv arbejdet på at ændre foreningens
skattemæssige registrering således at vi fra 2021 ikke længere er forpligtet til at
udarbejde og rapportere eksempelvis momsregnskab til Skat. På baggrund af de
udfordringer som umiddelbart følger med, og den begrænsede opgave det nu reelt er at
lave moms regnskabet, så har bestyrelsen valgt at fastholde den nuværende
registreringsform uden ændringer.

Ændring i tv pakkerne

Fra januar 2022 skete der en række ændringer i de 3 tv pakker.
TV Charlie og kanal 4 er blevet flyttet til den lille tv pakke
I favorit pakken tilføjes en række sport kanaler som før var i den store tv pakke.
TV 2 play er nu inklusiv i den store tv pakke. TV 2 fri og Zulu flytte stil den store tv pakke
fra favorit pakken. Aktuelle pakke indhold kan findes på waoo.dk
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Åbne net

Fibernettet som forsyningsledning af vores tv signal står over for en stor forandring.
Nettet blev åbnet i 2021. Aktuelt har vi ikke mødt nogle direkte konsekvenser eller
udfordringer på dette område. Bestyrelsen forventer ikke ændringer som vil stille
medlemmerne dårligere på baggrund af de åbne net. Formentlig kommer åbningen til at
betyde flere valgmuligheder for brugere af fibernettet, men samtidig kan der også opstå
forvirringer over hvad der er antenneforening, og hvad der ikke er. Bestyrelsen følger
udviklingen og informerer mere hvis der opstår væsentlige forandringer i foreningens
produkter.

Facebook

I foreningens facebook gruppe er der blandt de nu 159 medlemmer fortsat mulighed for at
få hurtig hjælp på alle mulige spørgsmål omkring foreningen og den aktuelle
driftssituation. Bestyrelsen er fortsat meget tilfreds med måden og tonen, hvorpå facebook
gruppen bliver anvendt. Det er særligt positivt at se hvordan problemer og spørgsmål
mellem medlemmerne kan håndteres helt uden bestyrelses indblanding.
Med disse ord sætter jeg beretningen til debat og eventuel godkendelse.
Formand
Christian Hein
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