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Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 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 byder velkommen til generalforsamlingen år 2011, og gik straks over til Pkt. 1 i 

flg. den udsendte dagsorden; valg af dirigent og referent. 

  

Pkt. 1. 
Valg af dirigent: Ingen af de fremmødte medlemmer foreslog en dirigent, og ønskede heller 

ikke selv at være det. Bestyrelsen foreslog derfor Steen Sommer fra bestyrelsen - valgt uden 

modkandidater. 

Valg af referent: Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær Steen Birketoft - valgt uden 

modkandidater. 

 

Dirigenten takkede for valget, og 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 2010: 

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

Spørgsmål til beretningen: 

 KK 33: ”Hvor mange bestyrelsesmøder har der været afholdt i det forløbne år?” 

o Svar: FM oplyste at der har været afholdt 9 best.-møder. 

 KK 10: Mente ikke at have modtaget spørgeskemaet, som blev omtalt i beretningen. 

o FM oplyste, at dette spørgeskema var blevet udsendt til alle medlemmer 

sammen med referatet fra den sidste generalforsamling. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at der ikke var yderligere spørgsmål til beretning, og denne 

blev dermed godkendt. 

 

Pkt. 3. 

Aflæggelse af regnskab for 2010: 

Kassereren (: KASS) oplyste at regnskabet for 2010 var delt ud til samtlige medlemmer 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. KASS gennemgik herefter 

hovedpunkterne i regnskabet. 

Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 

 Fra KK 33: ”Hvor har foreningen sin ”Aftalekonto”?” 

o Svar: KASS oplyste at denne var i Danske bank, og at den aktuelt havde en 

meget lav forrentning. 

 Fra HK 272: Mente at værdien af mast og anlæg var anført med forkerte beløb.. 

o Svar: KASS oplyste at der ganske korrekt var en skrivefejl i det udsendte , og 

oplyste det korrekte beløb. 

 Fra HK 204: ”Hvad dækker posten ”Udvalgsarbejde”?” 
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o Svar: KASS oplyste at denne post dækker; honorar til FM og KASS, frit 

kontingent for bestyrelsen, medlemskab af ”Danske Antenneforeninger” samt 

betaling for det webhotel, hvor foreningens hjemmeside er placeret. 

 Fra HK 275; ”Hvorfor ikke de samme indtægter og udgifter i forhold til Copy-Dan”? 

o Svar: KASS oplyste, at dette primært er begrundet i, at ældreboligerne i 

Hjulets Kvarter nu af Odense kommune har fået mulighed for kun at have 

grundpakke. Dette har givet nogle reguleringer på denne post. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og dirigenten kunne dermed konstatere, at 

det var enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. 4. 

Fastsættelse af kontingent for 2011: 

Bestyrelsens forslog uændrede priser for 2011: 

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

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

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

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

Andersen (TA) fra Stofa om at give en status på foreningens anlæg, og hvilke muligheder 

dette gav. Desuden en gennemgang af ”Tema-pakker” og ”Flex-TV”. 

 

TA fortalte at temapakkerne gav mulighed for at det enkelte medlem selv kan sammensætte sit 

kanaludvalg. Det blev præciseret at for at kunne benytte sig af denne mulighed, skulle 

medlemmet have en Zaptor-box, eller et TV med en digital tuner. Interesserede blev henvist 

til at kontakte TA efter selve generalforsamlingen og/eller besøge Stofa i deres hovedsæde på 

Telehøjen, hvor der var mulighed for yderligere oplysninger. 

 

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

yderligere tilkøb. 

 

o Spørgsmål fra KK 33: ”Arbejder bestyrelsen på at få flest mulige HD-kanaler i 

grundpakken?” 

o Svar: FM fortalte at bestyrelsen arbejder på at få flest mulige gratis (HD-)kanaler i 

grundpakken. FM erindrede om, at det kun er muligt at lægge betalings (HD-

)kanaler i såvel grund- som fuldpakke, hvis dette er vedtaget på en forudgående 

generalforsamling. 

 

I forbindelse hermed forespurgte dirigenten, om generalforsamlingen ville imødekomme et 

ønske fra bestyrelsen, nemlig at give denne et råderum på f.eks. 5 kr./medlem/måned til at 

indlægge betalingskanaler uden at dette på forhånd var godkendt på en generalforsamling. 

 

Ved håndsoprækning, blev det tilkendegivet at generalforsamlingen var positivt indstillet 

overfor dette. Dirigenten oplyste på baggrund af denne meningstilkendegivelse, at bestyrelsen  

vil arbejde videre med dette, og på et senere tidspunkt komme med et forslag omkring dette, 

som medlemmerne kan stemme om. 
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Pkt. 5. 

Eventuelle forslag: 

Der var indkommet 5 forslag fra foreningens medlemmer.  

 

Forslag 1: ”Foreningen overgår til You-See/TDC”. 

I forbindelse med dette forslag oplyste FM, at såfremt det blev vedtaget, ville det betyde, at 

foreningen skulle bryde den nuværende samarbejdsaftale med Stofa. Noget sådant vil næppe 

kunne ske uden en økonomisk kompensation til Stofa.  

Ligeledes  præciserede FM, at såfremt forslaget blev vedtaget, ville der reelt være tale om en 

opløsning af foreningen. Dette begrundende FM med, at såfremt You-See/TDC overtager 

leveringen af programmer til foreningen, så vil dette ske ved at der kobles et kabel på 

hovedstationen, og foreningens medlemmer vil være afskåret fra at have nogen form for 

indflydelse på programudvalget. 

Dirigenten oplyste – jvf. Foreningens vedtægter – at en evt. opløsning af foreningen bl.a. vil 

kræve en ekstraordinær generalforsamling med udelukkende dette på dagsordnen. 

 

HK 45: Det vil være nødvendigt at vide, hvor meget det vil koste i forhold til Stofa, at bryde 

aftalen før tid. 

Svar: FM har ikke oplysninger om hvad noget sådant vil koste. 

 

HK 590: ”Medlemmerne/foreningen er vel interesseret i de bedst mulige tilbud til hver en 

tid?” 

Svar: FM oplyste at netop medlemskabet af ”Danske Antenneforeninger” er for at sikre de 

bedst mulige aftaler. 

 

KK 33: Ønskede oplyst, hvor længe den nuværende aftale med Stofa løber. 

Svar: FM oplyste at den løber til udgangen af 2014. 

 

VK 296L mente ikke at det gav mening, hvis man løbende ønskede at skifte programudbyder. 

 

Man gik derefter over til afstemning om forslag 1: 

 6 stemte for. 

 Resten stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

 

 

Forslag 2: ”Kanal 9 bliver indlagt i fuldpakken.” 

KASS gjorde det klart, at priserne på grund- og fuldpakke var ud fra de aktuelle programmer 

i pakkerne. Såfremt der stemmes andre programmer ind, vil dette påvirke pakkepriserne. 

 

Der blev stemt om forslaget: 

o 23 stemte for. 

o 32 stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

 

Forslag 3: ”TV2 News lægges ind i fuldpakken.” 

 

Der blev stemt om forslaget: 

o 21 stemte for. 
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o 29 stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

 

Forslag 3 A: ” TV2 News lægges ind i fuldpakken – finansieret ved at fjerne 5 navngivne 

kanaler.” 

 

Der blev stemt om forslaget: 

o 6 stemte for. 

o flertal stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

 

 

Forslag 4: ”TV3 og TV2 Charlie lægges flyttes til grundpakken.” 

FM oplyste at TV2 ikke tillader at ”Charlie” flyttes til mindste pakke hos 

antenneforeningerne. TV3 har accepteret at det kan placeres i grundpakker – dog kun for 

resten af 2011. 

 

Der blev stemt om forslaget: 

o 0 stemte for. 

o flertal stemte imod. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

 

Forslag 5: ”TV2 News lægges ind i grundpakken,” 

Dirigenten oplyste at TV2 ikke tillader at TV2 News placeres i grundpakker. 

 

På baggrund at dirigentens oplysninger blev der ikke stemt om forslaget, idet dette var 

formålsløst. 

 

VK 269 forespurgte om bestyrelsen kunne sikre, at medlemmerne blev orienteret om, hvad 

der er muligt/ikke muligt i forbindelse med ovenstående. 

FM oplyste at den slags ting typisk ændrer sig løbende fra div. forskellige stationer, og en 

sådan oversigt vil derfor ikke være gældende ret længe. 

 

Pkt. 6. 

Valg til bestyrelsen: 

Flg. på valg: 

  

Næstformand Rene Nielsen (villig til genvalg). 

Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

Kasserer Jørgen Mortensen (villig til genvalg). 

Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

 

 

Flg. stillede op til valg som bestyrelsessuppleanter: 

 Vera Jørgensen KK 187 

 Niels Lorentzen KK 33 

 Herman Clausen VK 368 
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Bestyrelsessuppleanter valgt ved skriftlig afstemning: 

 Niels Lorentzen KK 33. Valgt som 1. suppleant med 45 stemmer. 

 Vera Jørgensen KK 187. Valgt som 2. suppleant med 39 stemmer. 

(Foreningens vedtægter tillader kun 2 suppleanter.) 

 

Pkt. 7. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Flg. på valg: 

 Revisor Erling Jørgensen KK 187 (Villig til genvalg). 

 Revisorsuppleant Thomas Mack VK 282. 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

Pkt. 8. 

Eventuelt: 

 

FM orienterede om, at der arbejdes i øjeblikket på at gøre foreningens hjemmeside mere 

brugervenlig. Blandt andet vil kanalmønstret med den nye version kunne printes direkte ud. 

Den nye hjemmeside forventes at være i luften inden sommerferien. 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 20.50, 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. 

 

 

 

 


