Møde: Ekstraordinær generalforsamling 2010
Dato: 11/2-2010
Kl.: 19:00 Sted: Kulturhuset i Borup
Deltagere:
98 stemmeberettigede inklusive fuldmagter
Dagsorden:
Pkt. 1.
Valg af dirigent.
Erik Wagner fra Morud Antenneforening blev valgt.
Erik kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2.
Valg af stemmetællere.
To stemmetællere blev tilfældigt valgt blandt de fremmødte.
Pkt. 3.
Gennemgang af væsentlige ændringer for afregning af TV programmer:
Markante ændringer i pris eller udbud.
Formand Bjørn Andersen fremlagde begrundelsen for at vores omkostninger er steget
væsentligt siden sidste år. Der er primært to årsager
- store prisstigninger på mange programmer
- afregningen til Stofa for antallet af medlemmer har i flere år været for lavt. Dette er nu
rettet med øgede udgifter til følge. Vi må desværre acceptere denne stigning, og være
glade for at vi har sparet penge frem til nu.
Kasserer Jørgen Visti gennemgik derefter kanaloversigten, hvoraf det fremgik at såfremt vi
fortsat vil beholde alle 36 hidtidige kanaler, så skal kontingentet stige til 3.500 kr./år. Hvis vi
derimod fastholder kontingentet på 2.500 kr./år, så skal der skæres minimum 8 kanaler bort.
Jørgen gennemgik i den forbindelse også reglerne for betaling af CopyDan-afgifter. Herunder
at ”gratiskanaler” ikke er helt gratis på grund af CopyDan.
Dette afstedkom et ønske fra salen om at denne skjulte afgift bør fremgå af oversigten ved
næste kanalvalg.
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Pkt. 4.
Gennemgang af mulighederne for digital TV.
Formanden gennemgik de tre modeller som bestyrelsen har arbejdet med:
-

Samarbejdsaftale med Stofa
Tilbud fra Dansk Bredbånd
Egen digital hovedstation

Erik Wagner fortalte historien om digitaliseringen af Morud Antenneforening, som er den første
antenneforening i Danmark der selv har udbygget og driver et digitalt net. Morud
antenneforening er tillige kun ca. halvt så stor som vores.
Derefter fremlagde bestyrelsen de tre muligheder, som de anså for at være realistiske:
-

Samarbejdsaftale med Stofa
Egen digitale hovedstation
Ingen digitalisering

Pkt. 5.
Beslutning om indførelse af digital TV.
Bestyrelsen ville gerne have generalforsamlingens tilladelse til at gå videre med de to første
muligheder af de tre den anså for værende realistiske, og selv vælge den mest fordelagtige
model. Der kom dog et par ændringsforslag fra forsamlingen, så afstemningen blev en skriftlig
afstemning:
1) Skal vi digitalisere: 77 stemte for, 20 imod, og 1 stemte blank. Det blev hermed vedtaget,
at indføre digital TV i Borup Antenneforening.
Dernæst blev det vedtaget med 58 stemmer for, 35 stemmer imod, 1 blank og 1 ugyldig, at:
2) Bestyrelsen arbejder videre med de to modeller for digitalisering indtil den ordinære
generalforsamling i marts 2010, hvor det afgøres, hvilken model vi vælger.
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Pkt. 6.
Vedtagelse af takstblad for 2010 med bl.a. basispakke og fuld pakke.
Bestyrelsen fremlagde et forslag til takstblad med to pakker – en basispakke med ”must carry”
kanalerne + nogle gratiskanaler fra nabolandene til ca. 750 kr., samt en fuld pakke med de
kanaler, der økonomisk er plads til for det nuværende beløb på 2.500 kr.
Der kom et ændringsforslag fra salen om i stedet at indføre tre pakker. Bestyrelsen fastholdt,
af tekniske og praktiske grunde, dog deres forslag om to pakker.
Afstemningen gav følgende resultat:
Opdeling i to pakker: for: 83, imod: 8, blank: 1, ugyldig: 1
Der var herefter ingen grund til at stemme om tre pakker.
Der kom ligeledes et ændringsforslag fra salen om, at den fulde pakke skal indeholde alle de
nuværende kanaler og derfor prissættes til 3.500 kr.
Afstemningen gav følgende resultat:
Pris på den fulde pakke: 2.500 kr.: 24, 3.500 kr.: 67, blank: 2.
Den fulde pakke er hermed sat til 3.500 kr./år.
Under generalforsamlingen modtog dirigenten et brev fra et medlem. Brevet vil hurtigst muligt
blive skriftligt besvaret.
Klokken 23.00 takkede dirigenten for den meget livlige debat og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Henrik Roar Petersen
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