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Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige 

fuldmagter – i alt 92 stemmer.  
(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 bød velkommen til generalforsamlingen år 2012, og gik straks over til Pkt. 1 i 

flg. den udsendte dagsorden; ”Valg af dirigent” og ”Valg af referent”. 

  

Pkt. 1. 
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jan Hansen HK 347 - 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 indvarslet, 

og derfor beslutningsdygtig. Ligeledes konstaterede dirigenten, at det reviderede regnskab var 

tilsendt alle medlemmer, samt at de forslag der var medtaget på generalforsamlingen, er 

modtaget rettidigt. 

 

Pkt. 2. 

Bestyrelsens beretning for 2011: 

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

Spørgsmål til beretningen: 

 KK 33: 1: Hvad kommer ”Danmarkspakken” til at koste ekstra? 2: For 7 år siden 

blev det på spørgsmål om en mulig 3. pakke oplyst af bestyrelsen, at dette ville 

være uforholdsmæssigt dyrt. 

o FM: Spørgsmål 1: Dette er henført til forslag under pkt.5. Spørgsmål 2: 

Muligheden for at have en 3. pakke er forhandlet på plads af 

”Antenneforening Danmark”, og dermed en lavere pris. 

 VK 213: 1: Er pakken-aftalen indgået? 2: Er der overhovedet noget arbejde tilbage 

til kasseren, hvis aftalen indgåes. 

o FM: 1: Aftalen endnu ikke indgået (indgåes måske i aften). Kass. 2: 

orienterer kort om de funktioner der ligger i hans funktion. 

 HK 230: Sidst sagde best., at man ikke ønskede at overgå til Yousee, da det ikke 

gav mulighed for at få indflydelse på pakkerne. Hvorfor så nu en pakkeaftale? 

o FM: Det er en aftale, der indgået via Antenneforening DK.  

 KK 73: Hvis den nuværende pakke 2 beholdes, så opmærksomhed på at den er 

steget en del. 

o FM: Den nuværende pakke 2 vil stige grundet kortafgift, og prisstigninger 

på programafgift. 

 KK 33: Sidste generalforsamling blev der foreslået at benytte You-see. Mener at 

der bør undersøges hvad det koster at bryde den gældende aftale med Stofa. 

Desuden oplysninger vedr. priser for div. pakker i andre antenneforeninger – 

herunder muligheden for at benytte PBS. 

o FM: Ved at indgå aftalen 

 VK 213: Hvis bestyrelsens beretning IKKE bliver vedtaget – og bestyrelsen skal 

gå – sker dette så før vedtagelsen af evt. forslag? 

o Dirigenten: Dette er korrekt i flg. den fremsendte dagsorden. 
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 VK 341: Hvis Stofa opkræver betaling, så mister antenneforeningen 

renteindtægter. 

o FM: Korrekt. 

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

o FM: Der har været holdt 12 møder i 2011. 

 VK 271: Er der sket noget med signalet efter uge 42? Svinger meget i kvalitet. 

o FM: Der har været problemer – men burde være rettet. Vil følge op på det 

hos Stofa. Der skulle dog være udskiftet div. udstyr. 

 KK 73: Kommentarer til div. bemærkninger til bl.a. KK 33. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at der ikke var yderligere spørgsmål til beretning. Der bliver 

stemt om beretningen. 5 stemmer imod, og denne blev dermed godkendt. 

 

Pkt. 3. 

Aflæggelse af regnskab for 2011: 

Kassereren (: KASS) oplyste at regnskabet for 2011 var delt ud til samtlige medlemmer 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. KASS gennemgik herefter 

hovedpunkterne i regnskabet. 

Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 

 HK 321: Udvalgsarbejde – hvad dækker det. 

o Kass.: Honorar for FM og kass, samt kontingent for best.-medlemmer. 

 KK 33: Regnskabet kunne måske indeholde en kolonne, der indeholder 

tilsvarende poster fra året før. 

o FM: taget til efterretning. 

 KK 33: Stiller spørgsmål til udgiften til ”Best.-møder” og ”Udvalgsarbejde”, der 

er steget. 

o Kass: Svarer på ovenstående. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og dirigenten foreslog afstemning vedr. 

regnskabet. Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. 4. 

Fastsættelse af kontingent for 2012: 

Bestyrelsens forslog uændrede priser for 2012: 

 Kontingent = Kr. 275,-  (+ moms). = kr. 343,75 inkl. moms 

 Ny-tilslutning = Kr. 3.500,- (+ moms) = kr. 4.375,00 inkl. moms 

 Gen-tilslutning = Kr. 1.000,- (+ moms) = kr. 1.250,00 inkl. moms 

 

Kass. gennemgik det opstillede budget for 2012.  

Spørgsmål til budgettet: 

 HK 392: Hvordan kan programudgifterne stige, hvis man vælger mellempakken? 

o Kass.: Begrundelsen er, at der ligger en del programmer, der ellers ligger i den 

nuværende ”fuldpakke”. 

 KK 33: Stiller spørgsmål til de stigende priser på programpakkerne. 

o FM: Stofa er IKKE programudbyder – Stofa FORMIDLER udelukkende 

signaler. Det er programudbyderne der har hævet priserne – ikke Stofa. 

 HK 230: De 3 nye kanaler, kommer de kun med i den store pakke, hvis DK-pakken 

vedtages? 

o FM: Det er korrekt. 

 NK 234: Spørgsmål til ”Nat. Geo.” og ”Nat. Geo. Wild”. 
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o Dirigenten: Dette gennemgås under programpakkerne 

 HK 35: Tror på at bestyrelsen gør det bedst og billigst for foreningens medlemmer. 

 

FM orienterer om, at budgettet som det er fremlagt, er midlertidigt, og evt. vil kunne ændre 

sig, såfremt der under pkt. 5 måtte blive stemt nye programmer ind. 

 

Der stemmes om budgettet med 2 pakker. Enstemmigt vedtaget.  

Der stemmes om forslag til uændret afgift for nytilslutning. Enstemmigt vedtaget. 

Der stemmes om forslag til uændret afgift for gentilslutning. Enstemmigt vedtaget. 

  

Pkt. 5. 

Eventuelle forslag: 

Der var indkommet 4 forslag; 1 fra bestyrelsen og 3 fra foreningens medlemmer.  

 

Forslag 1: Best. foreslår at pakkeudbuddet udvides med en ny programpakke 2 = ”Danmarks-

pakken”, så der fremover vil være 3 pakker. Dette vil betyde en prisen på programpakkerne 

vil stige; pakke 1 = kr. 1.123,-  pakke 2 = kr. 3.300,-  pakke 3 = kr. 4.840,-. 

 

o HK 32: Stiller spørgsmål til priser på programpakkerne. 

o VK 364: DK-pakken; TV2 sport er ikke med i den? 

o NF: Der har været lavet en brugerundersøgelse der  

o HK 313: Hvis DK-pakken IKKE stemmes ind, vil de 3 nye programmer så være en 

del af fuldpakken? 

o NF: Nej – de vil bortfalde. 

o NK 9: Ønsker forklaring på den måde programmerne er opstillet – specielt om de alle 

er HD-kvalitet. 

o FM: Alle sendes ud til medlemmerne i HD kvalitet. 

o KK 126: ”DK-pakken” er færdigforhandlet, og betyder det at man IKKE kan føre 

programmer over i denne? 

o NF: Der kan IKKE lægges yderligere programmer ind  i DK-pakken. Den er 

færdigforhandlet af Antenneforening Danmark. 

o KK 41: Yderligere spørgsmål til programmerne i pakken? 

o NF: De er forhandlet af ”Antenneforeningen DK” (sammenslutning af frie 

antenneforeninger i DK), og kan ikke ændres. 

o HK 35: Hvis vi nu ikke får pakke 2. Hvad vil det så koste af lægge yderligere 

programmer ind i den nuværende pakke 2? 

o NF: Dette vil fremgå senere 

o KK 33: Stiller spørgsmål til den forhandlede pris for aftalen 

o NF: Prisen er for 2012 

o VK 364: Gælder programvalget for 1 år af gangen? 

o FM: Bliver den ændret via ”Antenneforeningen DK”, vil det ske via 

forhandling, hvor AFHP har indflydelse som de øvrige foreninger, der er 

medlem af ”Antenneforeningen DK”. 

o NK 17: Ønsker prisen på Canal 9 inden afstemning. 

 

Tom Andersen/Stofa oplyser, at ”DK-pakken” vurderes at ville kunne tilgodese ønskerne fra 

75% af antenneforeningsmedlemmerne i Danmark. Man vil altid kunne supplere op ved at 

anskaffe et kort som privat-person. Der er en ”frit-valgs”-mulighed hos Stofa (som hos You-

see), hvor man via kort kan købe yderligere kanaler.  
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Der blev stillet spørgsmål til dette, som Tom Andersen besvarede. Desuden spørgsmål til 

programsammensætningen, som Tom Andersen ligeledes besvarede. 

 

o KK 33: Frygter man fra bestyrelsen ikke, at det vil betyde medlemsflugt hvis man 

vælger modellen med 3 pakker? 

o FM: Der er hvert år medlemmer der både melder sig ud – og tilsvarende nogen 

der melder sig ind (igen), så nej, det frygter man ikke. 

Der stemmes skriftligt om forslaget. 45 stemmer for – og 46 stemmer imod. Forslaget 

blev forkastet.  

NF orienterede om, at dette betyder, at TV2 news, TLC og DK 4 således ikke kommer med i 

programpakkerne. 

 

Forslag 2:  Canal 9 inddrages i programudbuddet.  

 

Forslag 3: Canal 9 indgår i fuldpakken. 

 

Forslag 4: 4.1 = Canal 9 bliver en del af fuldpakke, samt 4.2 = TV2 News bliver en del af 

fuldpakken. 

 

Der er enighed om at stemmes sammen om forslag 2, forslag 3 og forslag 4.1. 24 stemmer for 

– og 41 stemmer imod. Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 4.2: Forslaget blev forkastet. 

 

Pkt. 6. 

Valg til bestyrelsen: 

Flg. på valg: 

  

o Formand Lars Myrthu, KK 193 (villig til genvalg). 

o Genvalgt uden modkandidater for en 2-årig periode. 

 

o Tilsynsførende Steen Sommer, NK 29 51(villig til genvalg). 

 

o Sekretær Steen Birketoft, HK 341(villig til genvalg). 

 

o Niels Lorenzen, KK 33 35 stillede op til valg. 

 

o Lars Hauge, NK 19 41stillede op til valg. 

 

De 4 kandidater præsenterede sig selv, og der var efterfølgende skriftlig afstemning. 

 

Flg. blev valgt for en 2-årig periode: 

Steen Sommer, NK 29 med 51 stemmer. 

Steen Birketoft, HK 341 med 49 stemmer. 

 

Niels Lorenzen, KK 33 fik 35 stemmer, og blev således ikke valgt. 

Lars Hauge, NK 19 fik 41 stemmer, og blev således ikke valgt. 

 

Flg. stillede op til valg som bestyrelsessuppleanter: 
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o Lars Hauge. 26 

o Allan Pedersen. 8 

o Karen Honoré. 50 

o Vera Jørgensen. 28 

 

Kandidaterne præsenterede sig selv, og der var efterfølgende skriftlig afstemning. 

 

Flg. blev valgt for en 2-årig periode: 

o Karen Honoré med 50 stemmer. 

o Vera Jørgensen med 28 stemmer. 

 

o Lars Hauge fik 26 stemmer og blev således ikke valgt. 

o Allan Pedersen fik 8 stemmer og blev således ikke valgt. 

 

Pkt. 7. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Flg. på valg: 

o Revisor Erling Jørgensen KK 187 (Ikke villig til genvalg). 

o Revisorsuppleant Thomas Mack VK 282. (Villig til genvalg). 

 

Jens Ulrik Leth VK 271 blev valgt som revisor uden modkandidater. 

Thomas Mack VK 282 blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 

 

Pkt. 8. 

Eventuelt: 

HK 219: Anbefaler at der til næste generalforsamling anskaffer en mikrofon, samt at man fra 

starten får en stemmetæller. 

KK 134: Under beretning nævnt signalforstyrrelser – dette stod på i mange måneder. 

Kontaktede Stofa ved personligt fremmøde, og det hjalp. Anbefaler, at der er løbende 

produktkontrol, så man er sikker på at signalet er OK i hele foreningens område.  

FM svarede hertil at dette sker min. Én gang om året. Opfordrer at medlemmer 

kontakter bestyrelsen, hvis der ikke sker noget ved henvendelse til Stofa. Første skridt 

ved problemer er at checke om naboen har samme problem, dernæst til stofa 

HK 35: Hvis Stofa er ISO-godkendt, burde de lave en forbrugerundersøgelse. Når aftalen 

udløber 2014, så burde man undersøge om der er udbydere,der kan præstere et bedre produkt. 

NK 231: Nævner at der er signal-problemer. FM vil tage hånd om dette. 

HK 35: har gode oplevelser med at kontakte Stofa  

HK 21: Hvornår vil det nye omkring administrationsaftalen træde i kraft. 

FM: Der vil komme løbende orientering i forhold til dette. 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 21.08, da der ikke var flere spørgsmål og 

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

 

 

 

 

 


