
 Side 1 af 6 

  
Møde: Ordinær generalforsamling 
Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 
Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 
Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni, som blev valgt med akklamation.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Igen i år var der problemer med boligforeningernes medlemslister der ikke var 
modtaget af bestyrelsen. Efter længere debat blev det aftalt at 
generalforsamlingen tog stilling til hvorvidt de fremmødte medlemmer af de to 
boligforeninger der var kommet i klemme skulle have lov at stemme individuelt 
på denne generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede ved skriftlig 
afstemning at tillade de fremmødte medlemmer af de pågældende 
boligforeninger at afgive individuelle stemmer. 26 stemte Ja, 8 stemte Nej og 2 
stemte blankt. 
 
Samtidig har bestyrelsen noteret sig at vedtægterne §3 stk. 9 skal præciseres så 
det fremgår tydeligt at disse lister skal fremsendes hvert år også selv om der ikke 
er ændringer. Alternativt vil bestyrelsen finde en anden måde at håndtere denne 
uddelegering af stemmer på, så vi undgår disse problemer i fremtiden.  
 

Pkt. 2. Valg af stemmetællere. 
 
Dirigenten forestod herefter udpegning af 2 stemmetællere.  
 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 
Formand Bjørn Andersen startede med at præsentere bestyrelsen for 
generalforsamlingen. Han fremlagde herefter bestyrelses beretning, som bringes 
herunder: 
-- 
Digital TV 
På den ordinære generalforsamling 2010 blev det besluttet at indgå i 
fordelsaftalen med Stofa og dermed er digitalt TV nu en realitet i 
Antenneforeningen. Signalerne begyndte at komme ud til medlemmerne i starten 
af maj 2010 og det er bestyrelsens opfattelse at det i det store og hele er forløbet 
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gnidningsfrit. 
 
Sideløbende med de digitale signaler sendes der fortsat de velkendte analoge 
signaler og dette vil fortsætte i en periode fremover. Dette sker for at ingen 
medlemmer skal være tvunget til at foretage en udskiftning af deres eksisterende 
TV – når det er sagt, anbefaler Antenneforeningen naturligvis at medlemmerne 
overvejer en udskiftning når lejligheden byder sig. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at minde forsamlingen om, at signalerne på 
anlægget er kodet i DVB-C MPEG-4 – dette skal et nyt TV derfor opfylde. 
 
Lyd og undertekster er også en ny udfordring i den digitale verden. I ”gamle 
dage” var det der bare, mens man med digitale signaler på sit eget TV skal vælge 
hvilken lyd og hvilke undertekster man vil have. 
 
Ny hjemmeside 
Martin Hedegaard blev i 2010 valgt ind i bestyrelsen – en af Martins ambitioner 
var – og er – at opbygge en ny hjemmeside for foreningen. 
 
Der begyndte snart at dukke forslag op og efterhånden var en ny hjemmeside 
bygget på et CMS klar. Den nye hjemmeside gik i luften umiddelbart efter nytår 
og er begyndt at tage form. 
 
Bestyrelsen er naturligvis åbne for forslag til nyt / mere indhold på hjemmesiden, 
fejlmeldinger af hjemmesiden og andre forslag. 
 
Digital Infokanal 
Som en afledet aktivitet af den nye hjemmeside, arbejder bestyrelsen også på en 
opgradering af den eksisterende infokanal. Opgraderingen har 2 mål: 

• At lette / forenkle opdatering af infokanalen 
• Introducere en digital udgave ved siden af den eksisterende analoge 

udgave 
 
Dette arbejde pågår og man kan så småt begynde at ane den kommende digitale 
info kanal på anlægget. Jeg vil gerne understrege at den digitale infokanal endnu 
ikke er helt klar og der vil formentlig gå endnu nogle uger førend det sker – men 
den er på vej. 
  
Stofa event 
Den 18. november stod Antenneforeningen sammen med Stofa desuden for et 
arrangement i Kulturhuset hvor medlemmerne havde mulighed for at stifte 
bekendtskab med de nye muligheder på anlægget: Individuelle TV pakker, 
Internet adgang og IP telefoni. 
 
Jeg vil i den sammenhæng nævne, at disse muligheder løbende videreudvikles – 
som det sidste nye kommer Stofa med Internet hastigheder op til 111 Mbps. 
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Pakkeoversigt 
Generalforsamlingen besluttede i 2010 desuden at give medlemmerne mulighed 
for at tilmelde sig stor eller lille pakke. Til generalforsamlingens orientering, var 
der pr. 1/1-2011 943 medlemmer tilmeldt fuld pakke, 75 medlemmer var tilmeldt 
basis pakke mens 20 medlemmer var tilmeldt driftsgebyr. 
 
Reparation af anlægget 
I løbet af det forgangne år, er det blevet klart, at vi må forvente en reparation af 
en mindre del af anlægget. Det er naturligvis ærgerligt, men samtidig 
uundgåeligt. Det fremgår også af regnskabet – som kassereren om lidt vil 
gennemgå. 
-- 
 
Til beretningen var der spørgsmål fra salen om hvorvidt TV2 vil udgå af den lille 
pakke når TV2 i 2012 overgår til at være en betalingskanal. Formanden svarede at 
vi endnu ikke ved om TV2 som betalingskanal vil blive klassificeret som en low 
pay kanal der kan distribueres sammen med gratis kanalerne og derved 
bibeholdes i den lille pakke mod en stigning i taksten for den lille pakke. Hvis 
TV2 i 2012 kun kan distribueres sammen med de andre betalingskanaler vil den 
så kun kunne indgå i den store pakke. Det er endnu for tidligt at sige noget om 
hvordan reglerne bliver udformet, så vi må vente og se tiden an. 
 
Der blev fra salen spurgt om hvorvidt CopyDan er det samme for den store som 
for den lille pakke. Formanden svarede at CopyDan er mere eller mindre et fast 
beløb pr. kanal og derfor er den samlede udgift til CopyDan for den lille pakke 
mindre end for den store pakke der indeholder flere kanaler. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
 

Pkt. 4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet 
af revisorer og bestyrelse. 
 
Kasserer Kjeld Mårtensson gennemgik foreningens årsregnskab. Årsregnskabet 
viste et lille overskud på 2.639 kr. 
 
Årsregnskabet blev efterfølgende godkendt uden kommentarer. 
 
Kjeld takkede den tidligere kasserer Jørgen Visti for en god overdragelse af 
kassererposten. 
 

Pkt. 5. Rettidigt indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen havde fremlagt to forslag til afstemning. 
 
Forslag om kanalvalg 2011 
Bestyrelsen foreslog at der afholdes kanalvalg i 2011 jvnf. Bilag 2.  
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Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning af generalforsamlingen og 
bestyrelsen arbejder nu videre med dette. 
 
Der var et ønske fra salen om kanalvalget denne gang vil indeholde HD kanaler, 
så medlemmerne for mulighed for at vælge om de ønsker den enkelte kanal i SD 
eller HD format. Bestyrelsen noterede sig dette ønske. 
 
Fordelsaftale 2 
Even Abrahamsen fremlagde indholdet af Stofa fordelsaftale 2 for 
generalforsamlingen. En redigeret udgave af præsentationen kan hentes på 
foreningens hjemmeside.  
 
Fra salen blev der spurgt om man selv kunne etablere disse tekniske muligheder 
som fordelsaftalen indeholder. Michael Kristiansen svarede at det godt kan lade 
sig gøre, men at det selvfølgelig ikke er så nemt tilgængeligt som det Stofa 
tilbyder i fordelsaftale 2. 
 
Bestyrelsen anbefalede at foreningen IKKE tilslutter sig fordelsaftale 2. Forslaget 
om IKKE at tilslutte sig fordelsaftale 2 blev godkendt ved håndsoprækning af 
generalforsamlingen.  
 

Pkt. 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad. 
 
Kasserer Kjeld Mårtensson fremlagde budgettet for 2011 og det forslåede prisblad 
jvnf. Bilag 4. Bestyrelsen anbefalede at man bibeholdt den nuværende pris på 750 
kr. på den lille pakke og 3500 kr. på den store pakke. For at få budgettet til at 
hænge sammen ville det dog betyde at kanalen DK4 må udgå af den store pakke. 
DK4 er ifølge sidste kanalvalg den betalingskanal med færrest stemmer. 
 
Fra salen var der en kommentar om at det ikke havde fremgået tydeligt nok af 
indkaldelsen at DK4 ville blive fjernet fra den store pakke for at bibeholde prisen 
for den store pakke på 3.500 kr. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 
 
Jørgen Visti fremlagde et ændringsforslag til dette forslag i form af en 
prisnedsættelse på den lille pakke til 512 kr. Ifølge Jørgen der havde foretaget 
beregningerne af prisen på den lille pakke sidste år, i sin rolle som kasserer for 
foreningen, var der nogle præmisser vedrørende CopyDan og fordelsaftalen med 
Stofa der ikke holdt stik i beregningen af prisen på den lille pakke. Derfor burde 
denne pakke kunne nedsættes til 512 kr. ifølge Jørgen. Bestyrelsen orienterede 
generalforsamlingen om at såfremt at generalforsamlingen beslutter at nedsætte 
prisen på den lille pakke er man nødt til at hente denne merudgift på ca. 18.000 
kr. fra de medlemmer der betaler til den store pakke. Det vil altså betyde enten en 
mindre pris stigning på den store pakke (ca. 18 kr.) eller en kanal mindre i den 
store pakke.  
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Henrik Pedersen fremlagde ændringsforslag til prisen for den store pakke, så 
denne fastsættes til 3700 kr. sådan at det nuværende kanal udbud i den store 
pakke kan bibeholdes (DK4 beholdes) og den mindre prisstigning forårsaget af en 
nedsættelse af taksten til 512 kr. for den lille pakke kan dækkes ind.  
  
Dirigenten besluttede herefter at sende det mest radikale forslag til afstemning 
først, hvilket betød et kontingent for den lille pakke på 512 kr. om året og 3.700 kr. 
for den store pakke om året. Generalforsamlingen blev orienteret om at såfremt 
dette forslag blev forkastet skulle der efterfølgende stemmes om de andre 
kombinationer af takster for de to pakker (750/3500 og 512/3500).  
Generalforsamlingen besluttede dog ved skriftlig afstemning at fastsætte taksten 
for den lille pakke til 512 kr. og 3.700 kr. for den store pakke. 28 stemte Ja, 13 
stemte Nej og 1 var ugyldig.  
 
Efterfølgende kommenterede Arne Ibsen at generalforsamlingen havde besluttet 
at hæve prisen på den store pakke, blot for at sikre en lavere pris på den lille 
pakke i første afstemning. Han følte at det var urimeligt at langt de fleste 
medlemmer i foreningen der har den store pakke nu skulle betale mere blot for at 
sikre et lavere kontingent på den lille pakke. Dirigenten kommenterede at det jo 
er de fremmødte stemmeberettigede der træffer beslutningen og at forslaget jo 
ikke kun gik på at sikre en mindre pris på den lille pakke men også at fastholde 
programudbudet på den store pakke.  
 
Der var en kommentar fra salen om bestyrelsen snarest muligt underretter 
boligselskaberne om de nye priser for de to pakker. Bestyrelsen bekræftede at 
boligselskaberne selvfølgelig nok skulle blive underrettet som det sker efter hver 
prisændring. 
 
Der var en kommentar fra Hans Drøscher at budgettet fremlagt af bestyrelsen jo 
nu ikke var i henhold til de nye takster og at det derfor samtidig ikke var 
godkendt. Bestyrelsen svarede at man godt mente budgettet kunne godkendes 
under forudsætning af det blev opdateret med de nye priser og de deraf afledte 
indtægter. 
 
Budgettet blev derefter godkendt af generalforsamlingen. 
 

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. 
 
Følgende blev valgt med akklamation: 
 
Kasserer til 2013  Kjeld Mårtensson  
Bestyrelsesmedlem til 2013 Even Abrahamsen  
Bestyrelsesmedlem til 2012 Michael Kristiansen 
Suppleant til 2012 Torben Henriksen 
 
Der var ingen kandidater til den resterende suppleantpost. Generalforsamlingen 
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besluttede herefter, at der i det kommende år undtagelsesvist kun er en suppleant 
i bestyrelsen. 
 

Pkt. 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern 
revisor og revisorsuppleant. 
 
Jørgen Larsen, Hans Drøscher og Arne Ipsen blev alle genvalgt med akklamation. 
 

Pkt. 9. Eventuelt. 
 
Flemming Skovlund takkede for god service fra bestyrelsens side i forbindelse 
med fejlfinding af brud på hans stikledning på egen grund. Bestyrelsen havde 
hjulpet med fejlfinding i forbindelse med dårligt digitalt signal i hans ejendom. 
Bestyrelsen var glad for denne positive tilkendegivelse. 
 
Der var en kommentar fra salen om dårligt digitalt signal og flere udfald. 
Bestyrelsen svarede at Stofa har meddelt at man må vænne sig til at der af og til 
er små pixeleringsfejl  i det digitale billede når der er små forstyrrelser i signalet. 
Ligesom en rids på en DVD. Disse små signalforstyrrelser ses tydeligere digitalt 
end på det analoge signal. Oplever man derimod udfald af signalet er det noget 
der skal udbedres og bor man i en boligforening skal der tages kontakt til 
ejendomsadministrationen.  
 
Det seneste lange udfald forårsaget af et fiber kabel der var gravet over er 
selvfølgelig beklageligt, men sådanne ting sker desværre. Bestyrelsen forsøger at 
holde hjemmesiden opdateret med status og kendte fejl. Bestyrelsen opfordrer 
også medlemmerne til at se på Stofas hjemmeside der viser status på Stofas net. 
 
Der kom en anden kommentar fra salen om at en del medlemmer der har valgt 
den lille pakke stadig kan se kanalerne i den store pakke. Bestyrelsen vil følge op 
på disse medlemmer og de boligforeninger der selv har ansvar for at installere 
filtre på boligforeningens interne fordelingsnet. 
 

 Dirigenten takkede afslutningsvist generalforsamlingen for god ro og orden. 

 
 
 
 
 
 

Bjørn Andersen 
Formand 

Henning Simoni 
Dirigent 

 
 
 


