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Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige 

fuldmagter.  

(Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver 

husstand der møder op, kun medbringe én fuldmagt. Ligeledes skal det nævnes, at da en 

fuldmagt er et personligt dokument, kan det ikke overgives til 3. person.) 

 

Pkt. 0. 

Formanden Lars Myrthu ( LM ) byder velkommen til generalforsamlingen år 2010, og 

gik straks over til Pkt. 1 i flg. den udsendte dagsorden; valg af dirigent og referent. 

  

Pkt. 1. 
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jan Hansen HK 347 - valgt uden modkandidater. 

Valg af referent: Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær Steen Birketoft/HK 341 - valgt 

uden modkandidater. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor 

beslutningsdygtig. Ligeledes at de forslag der var medtaget på generalforsamlingen, er 

modtaget rettidigt. 

 

Pkt. 2. 

Bestyrelsens beretning for 2009: 

Formanden ( LM ) aflagde beretning for det forløbne år (Vedlægges som bilag).  

Spørgsmål til beretningen: 

 Fra VK 271: ”Er bestyrelsen tilfreds med samarbejdet med STOFA?” 

o Svar: Der opleves ingen problemer med samarbejdet. LM opfordrer 

medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, såfremt de måtte opleve problemer. 

 Der var ingen yderligere til beretningen, og denne blev derfor vedtaget enstemmigt. 

 

 

Pkt. 3. 

Aflæggelse af regnskab for 2009: 

Kassereren Jørgen Lykke Mortensen oplyste at regnskabet for 2009 - var delt ud til 

samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren 

gennemgik herefter hovedpunkterne i regnskabet. 

Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 

 Fra KK 33: ”Hvad dækker posterne ”Udvalgsarbejde” og ”Bestyrelsesmøder?”. 

o Svar: Honorar til kassereren og formand, foreningens internetudgifter 

(herunder udvikling og vedligehold af foreningens hjemmeside), samt kaffe og 

vand til bestyrelsesmøderne. 

 Fra NK 81: Mener ikke at beløbene på ”Udvalgsarbejde” passer sammen. 

o Svar: Udgifterne defineres, herunder bestyrelsens mobiltlf. og 

internetforbindelse til hovedstationen i forhold til redigering af infokanalen. 

 Fra NK 81: Medlemskab af ”Centerforeningen”? 

o Antenneforeningen bidrog økonomisk til retssagen vedr. P-arealet hos 

købmanden, idet den tidligere ejer forlangte leje af antenneforeningen grundet 

hovedstationens placering indenfor dette areal. 

 Regnskabet blev herefter vedtaget med én stemme imod. 
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Pkt. 4. 

Fastsættelse af kontingent for 2010: 

Kassereren gjorde det klart, at de angivne priser, var ud fra de aktuelle programpakker. 

Såfremt der under senere punkter på generalforsamlingen stemmes andre programmer ind, vil 

dette påvirke pakkepriserne. 

 

Bestyrelsens forslag til flg. priser for 2010 blev enstemmigt vedtaget: 

 Kontingent = Kr. 275,-  (+ moms). 

 Ny-tilslutning = Kr. 3.500,- (+ moms) 

 Gen-tilslutning = Kr. 1.000,- (+ moms) 

 

Vedtagelse/forkastelse af de stillede forslag under Pkt. 5 (se dette pkt.), med den deraf 

ændrede sammensætning af grund- og fuldpakke, betød at priserne for disse blev følgende: 

 Fuldpakken stiger med Kr. 469,- til = Kr. 3.542,- pr. år. 

 Grundpakken stiger med Kr. 260,- til = Kr. 830,- pr. år. 

 

Bestyrelsen blev under dette punkt opfordret til at udsende et spørgeskema, i forhold til 

hvilke programmer der skulle lægges ud på det nye, digitalt net, for at give plads til de nye 

danske kanaler. Bestyrelsen tager dette til efterretning, og vil udsende et sådant skema snarest 

muligt. 

 

Inden generalforsamlingen gik over til behandling af Pkt. 5, havde bestyrelsen bedt Tom 

Andersen (TA) fra Stofa om at orientere vedr. den aktuelle situation omkring digitalt TV m.m. 

 

TA henviste bl.a. til det nyligt udsendte info-materiale, der bl.a. oplyser om muligheden for 

gratis digitalt TV (via DCB-C tuner i fladskærmsTV), samt IP-telefoni. TA oplyste desuden at 

man aktuelt kan tilbyde medlemmerne en 50 Mbit-forbindelse, og at man påtænker en senere 

100 Mbit-forbindelse. Endelig blev det oplyst, at foreningens aktuelle anlæg er blevet testet, 

og denne test har vist, at det kan klare en 300 Mbit-forbindelse. 

 

Der var enkelte spørgsmål vedr. det tekniske i de nævnte løsninger, samt mulighederne for 

yderligere tilkøb. 

 

Pkt. 5. 

Eventuelle forslag: 

 

Der var indkommet over 50 forslag fra foreningens medlemmer, samt 1 forslag fra 

foreningens bestyrelse. Da der var sammenfald mellem flere af forslagene, havde man fra 

bestyrelsens side opdelt disse i grupper. Dette gav ca. 20 forslag. 

 

Dirigenten forespurgte, generalforsamlingen om der var enighed om den viste opstilling i 

grupper. Ingen stemte imod dette.  

 

Forslag 1: ”Digitalt TV til alle u-kodet”. 

 Der blev stemt om forslaget: 

o 7 imod. 

o Flertal for. 

 Forslaget blev dermed vedtaget. 
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Forslag 2: ”TV2 News lægges ind i fuldpakken”. 

 Der blev stemt om forslaget: 

o 2 stemmer for. 

o Resten stemte imod. 

 Forslaget blev dermed forkastet. 

 

Forslag 3: ”De nye digitale kanaler lægges ind, og tilsvarende antal tyske betalings-kanaler 

tages ud”. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 4: ”Kanal 9 lægges ind”. 

 Der blev stemt (skriftligt) om forslaget: 

o 30 stemmer for. 

o 37 stemte imod. 

 Forslaget blev dermed forkastet. 

 

Forslag 5: ”Kanal 6 lægges ind”. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 6: ”TV3-PULS lægges ind”. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 7: ”TV2 News lægges ind, DR Update tages ud”. 

 Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller. 

 

Forslag 8: ”TV2 Charlie lægges ind i grundpakken”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 9: ”Voice TV lægges ind”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 10: ”Kanal+ Sport HD lægges ind”. 

 Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller. 

 

Forslag 11: ”TV2 Sport tages ud”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 12: ”Travel Channel lægges ind”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 13: ”Discovery channel tages ud”. 

 Forslaget blev forkastet. 

  

Forslag 14: ”Eurosport 2 lægges ind”. 

 Der blev stemt (skriftligt) om forslaget: 

o 35 stemte for. 

o 39 stemte imod. 

o 1 blank stemme. 
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Forslaget blev dermed forkastet 

 

Forslag 15: ””Nature-Crime-Playboy” lægges ind”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 16: ”Kanal 4 og Kanal 5 tages ud”. 

 Forslaget blev forkastet. 

Forslag 17: ”DK 4 lægges ind”. 

 Der blev stemt om forslaget: 

o 28 stemte for. 

o 30 stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet 

 

Forslag 18: ”NRK 1 lægges ind”. 

 Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 19: Der var lidt forvirring omkring formuleringen af dette forslag, men det viste sig at 

forslaget indeholdt 12 under-forslag. Der blev stemt om disse enkeltvis. 

 19-1: ”Kanal 9 lægges ind”. Forkastet (se under forslag 4). 

 19-2: ”TV2 Zulu tages ud”. Forkastet. 

 19-3: ”TV 2 Charlie tages ud”. Forkastet. 

 19-4: ”TV3+ tages ud”. Forkastet. 

 19-5: ”TV3 tages ud”. Forkastet. 

 19-6: ”Kanal 4 tages ud”. Forkastet. 

 19-7: ”CNN tages ud”. Forkastet. 

 19-8: ”Animal Planet tages ud”. Forkastet. 

 19-9: ” MTV tages ud ”. Forkastet. 

 19-10: ”VH1 tages ud”. Forkastet. 

 19-11: ”Eurosport tages ud”.Forkastet. 

 19-12: ”Man skal ikke være ”tvunget” til medlemskab af foreningen i min. 1 år”. 

Forslaget blev trukket af forslagsstiller. 

 

Som nævnt under pkt. 4, har vedtagelsen af nye programmer i grund- og fuldpakke betydning 

for det endelige kontingent for 2010. 

 

Med de vedtagne ændringer, bliver prisen for fuld-pakken i 2010: 

o Kr. 3.542,- (stigning på Kr. 469,-). 

Med de vedtagne ændringer, bliver prisen for grundpakken i 2010: 

o Kr. 830,- (stigning på Kr. 260,-). 

 

Pkt. 6. 

Valg til bestyrelsen: 

Flg. på valg: 

 Ved direkte valg: 

Formand Lars Myrthu (villig til genvalg). 

Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

 Ved almindeligt valg:  
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Tilsynsførende Steen Sommer (villig til genvalg). 

Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

Sekretær Steen Birketoft (villig til genvalg). 

Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

Bestyrelsessuppleanter valgt (uden modkandidater): 

 Herman Clausen. Valgt som 1. suppleant 

 Niels Jakobsen. Valgt som 2. suppleant. 

 

Pkt. 7. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Flg. på valg: 

 Revisor Erling Jørgensen (Villig til genvalg). 

 Revisorsuppleant Per Gucwa. (Villig til genvalg). 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

Pkt. 8. 

Eventuelt: 

 

Tom Andersen/Stofa: Stofa vil invitere til åbent hus på Telehøjen, hvor der vil blive 

orienteret om de nye muligheder i forhold til HD-TV. Indenfor 1 måned forventes det, at der 

vil være fuldt HD-TV til alle, samt at de nyvalgte kanaler vil være lagt ind. 

 

Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsen: 

 Bestyrelsen bliver bedt om i de kommende år at arbejde for at det bliver 3 pakke-

løsninger at vælge mellem. 

 At de stillede forslag til generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside 

løbende. 

 At der sendes en ”ønskeseddel” ud til alle medlemmer inden generalforsamlingen. 

(FM oplyser at dette ikke vil ændre noget i forhold til at stille forslag til 

generalforsamlingen, idet bestyrelsen jvnf. Vedtægterne ikke må lægge nye 

programmer (fast) ind på anlægget uden godkendelse på generalforsamlingen. 

Kun prøveprogrammer må lægges ind for en periode). 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 21.18, da der ikke var flere spørgsmål og 

kommentarer fra de fremmødte, og takkede for god ro og orden. 

 

Efter den egentlige generalforsamling, stillede Tom Andersen/Stofa sig til rådighed for svar 

på spørgsmål af mere teknisk karakter. 

 

 

 

 Dirigent.    Referent. 

 

 Jan Hansen.    Steen Birketoft. 
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Bestyrelsens beretning 2009 

Vi har i 2009 fået skiftet alt udstyret i mastehuset til radiomodtagelse ud, dette var fra 1979 

og var efterhånden blevet for ustabilt. 

I august måned havde vi inviteret Stofa til at demonstrere Zaptorboksens muligheder, og i 

den forbindelse  holdt vi åbent mastehus hvor medlemmerne kunne komme og se det udstyr 

der skal til for at få foreningen til at fungere. Der var et fint fremmøde, og vi håber at alle der 

deltog fik  udvidet deres viden om digitalt tv. 

Overgangen fra analoge signaler til digitale forløb som forventet uden problemer. 

Anlægget er her først på året blevet udbygget til den nye DOCSIS 3,0 standard, hvilket giver 

større båndbredde, og bla. Mulighed for op til 50 mbit internetforbindelse. Dette er sket uden 

udgift for foreningen. 

Udviklingen går stærkt inden for mulighederne med det digitale sendenet, der kommer hele 

tiden nye interaktive tjenester til. I dag bruger vi  

Internet. 

Telefoni. 

Filmleje direkte fra zaptorboksen. 

Men rigtig mange flere muligheder er på vej. 

Det er bestyrelsens holdning at foreningen kun har et formål så længe vi kan tilbyde de bedste 

muligheder til den rigtige pris. Dette gør at vi hele tiden bestræber os på at følge udviklingen, 

og udbygge anlægget så vi hele tiden er up to date, og gerne forsøger at få 

programleverandørerne til at deltage i betalingen af udgiften, Med den hastighed som vi kan 

se at udbuddet af muligheder går, kan vi allerede i år forvente at anlægget skal ombygges så 

det kan tage en større trafik. Pris ca. 333000 kr. 

Da vi har en begrænset plads i pakke 1, og vi ønsker at de kommende digitale tjenester også 

kan benyttes af dem, kan det betyde at vi såfremt vi ønsker det samme antal kanaler som vi 

har i dag, er nødt til at vælge at nogle af kanalerne kun sendes digitalt. 

Vi har været forskånet for voldsomme prisstigninger på kanalerne i det forløbne år. 

Almindelig prisstigning kan vi ikke undgå. Til gengæld er der sket kraftig stigning på 

Copydanafgiften, som er en kunstnerafgift som kun antenneforeninger betaler, i 2009 betalte 

vi 223.000 kr. og dette beløb er i 2010 steget til 255.000 kr. dette finder vi helt urimeligt, og 

arbejder gennem forenede danske antenneforeninger for at slippe for at betale den. 

 

For at forenkle betalingsproceduren vil vi opfordre alle medlemmer til at tilmelde betaling til 

Betalingsservice, det er også billigere for foreningen da vi slipper for gebyrer til udskrivning 

af girokort. 

.  

 


