Møde: Ordinær generalforsamling 2012
Dato:
22/3-2012
Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup
Deltagere:
52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt
Dagsorden:
Sag nr. 1.
Valg af dirigent.
Henrik Mølvig blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Sag nr. 2.
Valg af stemmetællere.
To stemmetællere blev valgt.
Sag nr. 3.
Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Ordinær generalforsamling 2011
På den ordinære generalforsamling 2011 var der endnu en gang en del debat
vedr. manglende navnelister. Debatten var hed og der blev sendt mange spidse
kommentarer igennem luften.
Konkret manglede der 2 lister – efterfølgende fulgte bestyrelsen op på sagen og
det kom frem at den ene liste var blevet sendt til en ikke eksisterende
mailadresse mens den anden ikke var blevet sendt pga. en forglemmelse.
Begge forhold blev der redegjort for til dirigenten for generalforsamlingen
sammen med færdiggørelsen af referatet af generalforsamlingen.
Dirigenten ønskede at bestyrelsen afrapporterede disse sager ved den ordinære
generalforsamling 2012.
Dette være hermed gjort.
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Kanalvalg 2011
Generalforsamlingen besluttede i 2011 at der skulle afholdes kanalvalg. Dette
blev, som noget nyt, afholdt via nettet. For at give alle mulighed for at stemme,
var der også mulighed for at rekvirere en papirbaseret stemmeseddel og aflevere
den.
Eftersom TV2 ved nytår 2011/2012 skulle overgå til at være en betalingskanal,
benyttede bestyrelsen også kanalvalget til at få medlemmernes holdning til TV2
under de forudsætninger.
Samlet blev resultatet en stemmeprocent på 49 % - et rigtigt flot resultat.
Digital Infokanal
Den digitale infokanal har været undervejs i årets løb – desværre har det projekt
været ramt af en række tekniske udfordringer der er blevet løst en efter en. Der
er desværre fortsat nogle udeståender og vi må derfor vente lidt endnu med at få
en digital infokanal i luften.
Ekstraordinære generalforsamlinger
Som en konsekvens af de tidligere omtalte problemer vedr. navnelister, ønskede
generalforsamlingen i 2011 at bestyrelsen gjorde sig nogle overvejelser til en
bedre løsningsmodel.
Resultatet af disse overvejelser blev et forslag til ændring af vedtægterne som er
blevet behandlet på 2 ekstraordinære generalforsamlinger i sensommeren 2011.
Manglende signalstabilitet
Specielt i november og december 2011 oplevede vi en række signaludfald på de
digitale signaler – dette berørte såvel TV siden som internet siden. Bestyrelsen
kender til mindst 5 store udfald samt en række mindre udfald.
Af de store udfald skyldes et at et fiberkabel blev gravet over – dette kan vi
naturligvis ikke klandre Stofa for. Til gengæld kan vi klandre Stofa for de
resterende udfald og det er blevet taget op med Stofa.
Konkret vil bestyrelsen tage disse erfaringer med i det kommende arbejde med
at finde vores samarbejdspartner efter 2012.
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Fordelsaftale 3
I efteråret 2011 blev bestyrelsen præsenteret for et tillæg til den eksisterende
fordelsaftale – kaldet fordelsaftale 3. Denne aftale giver medlemmerne flere
muligheder på anlægget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analogt TV
Digital TV
Individuelle TV tilkøb
Start forfra i udvidet form
Lille gratis internet forbindelse
Mulighed for et stort udvalg af internet hastigheder – op til 111 MBPS
Web TV
Absolut konkurrencedygtige priser

Derudover indeholder Fordelsaftale 3 en mellempakke med de allermest
populære kanaler.
På denne baggrund har bestyrelsen tilsluttet sig Fordelsaftale 3.
Kombipakke
I forlængelse af Fordelsaftale 3 har Antenneforeningen også muligheden for at
tilslutte sig en aftale om de 4 allermest populære TV kanaler til en yderst
fordelagtig pris.
Dette er et lidt anderledes tiltag i forhold til hvad medlemmerne hidtil har kendt til
og bestyrelsen har derfor valgt at lægge denne beslutning frem på
generalforsamlingen.
Jeg vil derfor ikke gå yderligere ind i dette punkt, men lade det komme frem
under behandlingen senere.
Kommende samarbejdspartner
I forlængelse af de tidligere udmeldinger på generalforsamlingerne, har
bestyrelsen rent formelt opsagt den eksisterende Fordelsaftale med udgangen af
2012.
Bestyrelsen er nu i gang med arbejdet omkring hvilken samarbejdspartner skal
Antenneforeningen have i 2013 og årene derefter.
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Udgiftsfordeling
En af de tilbagevendende indvindinger vi som bestyrelse hører fra
medlemmerne, er at ”Antenneforeningen er jo så dyr”.
Til det er der 2 ting at sige:
• Det er suverænt generalforsamlingen der fastsætter kontingentet for de
forskellige pakker.
• Langt hovedparten af Antenneforeningens udgifter, er betaling til
programudbyderne (og dermed styret af programudbuddet i pakkerne).
Som det tidligere er sagt: ”Dem der stemmer, bestemmer”.
Hvis nogen medlemmer ikke er enige i Antenneforeningens udbud, er det eneste
svar ”mød op og gør din indflydelse gældende”.
LTE
LTE er en ny forkortelse – nogle har sikkert hørt eller læst om emnet. I korthed er
LTE en ny type mobilt bredbånd der lover højere hastigheder og større
rækkevidde.
Alt sammen goder, hvis det blot ikke var fordi LTE arbejder på de frekvenser som
allerede benyttes af TV. Folketinget har valgt at sidde indsigelserne fra bla.
Antenneforeningerne overhørigt, og dermed må vi forvente at en del af
anlæggets kapacitet vil blive ubrugeligt når LTE implementeres – pt. er det
forventningen at dette vil ske i løbet af et års tid.
Den uundgåelige, og meget beklagelige, konsekvens vil blive at bestyrelsen –
når det sker – vil blive nødt til at foretage ændringer eller reduktioner. I den
situation vil bestyrelsen naturligvis tage udgangspunkt i hvilke tiltag der vil genere
færrest medlemmer.
Afslutning
Desværre var Torben nødt til at udtræde af bestyrelsen i løbet af året pga.
tidsnød – tak til Torben for hans indsats for Antenneforeningen.
Afslutningsvist vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen, tak for jeres indsats
og engagement. Det er en lille, men meget velfungerende flok – af hjertet tak.
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Der var enkelte uddybende spørgsmål til beretningen, der herefter blev
godkendt.
Sag nr. 4.
Aflæggelse og godkendelse af årsrapport, underskrevet af revisorer og
bestyrelse.
Kassereren gennemgik regnskabet. Der var enkelte opklarende spørgsmål,
hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.
Sag nr. 5.
Rettidigt indkomne forslag.
Forslag a - forslag fra bestyrelsen vedr. analoge TV kanaler.
Bestyrelsen gennemgik forslaget og baggrunden for det. Der var efterfølgende
en kort debat om forslaget. Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning
For stemte 48, imod stemte 1 og 3 stemte blank – dirigenten konstaterede at
forslaget var vedtaget.
Forslag b - forslag fra bestyrelsen vedr. betalingskanaler i basispakken
Bestyrelsen gennemgik forslaget og baggrunden for det. Der var efterfølgende
en del opklarende spørgsmål vedr. indholdet i forslaget og konsekvenserne ved
at vedtage hhv. forkaste forslaget. Herefter satte dirigenten forslaget til
afstemning.
For stemte 45, imod stemte 6 og 0 stemte blank – dirigenten konstaterede at
forslaget var vedtaget.
Forslag c - forslag fra et medlem vedr. betalingskanaler i basispakken
På baggrund af de fremkomne informationer ønskede forslagsstilleren at trække
forslaget tilbage.
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Sag nr. 6.
Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.
Bestyrelsen gennemgik det foreslåede budget og det foreslåede prisblad.
Det blev bemærket at Koda/CopyDan afgiften ikke fremgik specificeret på
prisbladet. Bestyrelsen følger op på dette.
Der var en kort debat om blandt andet kanalindhold, hvorefter dirigenten satte
forslaget til afstemning.
For stemte 51, imod stemte 0 og 1 stemte blank – dirigenten konstaterede at
forslaget var vedtaget.
Sag nr. 7.
Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Bestyrelsen præsenterede de foreslåede kandidater:
Formand til 2014
Bestyrelsesmedlem til 2013
Bestyrelsesmedlem til 2014
Bestyrelsesmedlem til 2014
Suppleant til 2013

Even Abrahamsen
Bjørn Andersen
Martin Hedegaard
Palle Kjær
Allan Strøm

Dirigenten forespurgte om der var yderligere kandidater – da dette ikke var
tilfældet, konstaterede dirigenten at de opstillede således var valgt.
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Sag nr. 8.
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og
revisorsuppleant, for 1 år.
Bestyrelsen præsenterede de foreslåede kandidater:
Revisor til 2013
Intern revisor til 2013
Revisorsuppleant til 2013

Jørgen Larsen
Hans Drøscher
Arne Ipsen

Mht. revisorsuppleanten viste det sig at bestyrelsen havde glemt at forespørge
Arne Ipsen – generalforsamlingen havde tillid til Arne Ipsen som revisorsuppleant
og lagde det op til bestyrelsen at spørge efter generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede på den baggrund at de opstillede var valgt.
Sag nr. 9.
Eventuelt.
Der var et enkelt spørgsmål vedr. udstykningerne i Møllebankerne.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og
orden.

Even Abrahamsen
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