Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19:30
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
I alt 41 stemmeberettigede var mødt frem.
Bestyrelsesformand Henrik Lindholm bød generalforsamlingen velkommen.
Dagsordenen var som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kaj Møller Nielsen som dirigent.
Kaj Møller Nielsen blev valgt, og kunne oplyse at der ikke var sket annoncering af generalforsamlingen på
infokanalen. Dirigenten oplyste at generalforsamlingen herefter kun kunne erklæres lovlig hvis den
manglende annoncering på infokanalen i den konkrete situation kunne anses for uvæsentlig.
Afgørelsen påhviler alene dirigenten.
Dirigenten gjorde rede for sine overvejelser og vægtede særligt at der er annonceret på hjemmesiden og 2
gange i lokalavisen, henholdsvis onsdag den 03. og 10. januar 2018. Det tæller også at fejlen skyldes alene
en ekstern leverandør og at DSA annoncerede en ekstra gang i lokalavisen. Desuden er der ikke indkommet
forslag til afgørelse. Endelig vil en ny generalforsamling først kunne finde sted i marts / april måned, mod
normalt i januar, så en flytning vil næppe påvirke mødeprocenten positivt, hvortil kommer de ekstra
omkostninger en ny generalforsamling vil påføre DSA.
Spørgsmålet blev forelagt de fremmødte med oplysning om at indsigelser efterfølgende ikke vil kunne
fremsættes. Der var ingen der protesterede og herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for
lovlig.
Stemmeudvalg ved skriftlig afstemning:
Gert Jensen og Knud Hedelund.
Indsamling af skriftlige stemmer samt optælling af afstemning ved håndsoprækning:
Gert Jensen, Knud Hedelund og Torben Broholm.
Torben Broholm som referent.
Det blev meddelt, at indlæg fra medlemmerne skulle foregå fra talerstolen.
Dagsorden godkendes af generalforsamlingen.
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Dagsorden pkt. 2. Formandens beretning
Henrik Lindholm
Beretning for 2017
Lad mig igen indlede med, at vi i fællesskab fortsat har en sund, og rigtig god forening. En forening som
stadig er medlemmernes egen forening.
Vi har i år afholdt syv bestyrelsesmøder plus to ekstraordinære. Derudover har vi deltaget på ANGA-messen
i Køln og på CES messen.
Jeg vil også repetere mine formaninger som vanligt; pas på alle mails hvor der bedes om jeres
adgangskoder og password – hverken vi, fra foreningen, eller andre end de kriminelle beder som disse på
mails. Ring op før du udleverer noget!
Endelig, så vil jeg bede jer erindre et meget velkendt ord i dette forum. Copydan. Hvorfor kommer jeg tilbage
til. Desværre ikke for noget godt.
Som vanligt har vi arbejdet på mange fronter i årets løb.
Sidste år orienterede jeg om, at vi havde en tvist om hvem der havde ansvar i en dyr graveskade tilbage i
2015. Denne sag endte i efteråret med at vi var i retten, og vandt sagen. Så nu er den sag lukket og alle kan
komme videre.
Jeg fortalte også at vi arbejdede på at få en ny hjemmeside sat op. Det arbejde er netop færdigt og vi har
fået en mere moderne hjemmeside, som tilpasser sig det medie som du besøger siden fra, uanset om det er
fra en pc, en telefon eller en tablet.
Vi håber tingene er lettere at finde på siden herefter.
Der bliver stadig arbejdet på den, så mindre dele vil ændre sig, men det nye design og udtryk er endeligt nu.
I forbindelse med den nye internet side, har vi også lavet en Facebook side. Den havde vi, og flere af jer
medlemmer gavn af, i forbindelse med, at der her for nylig var et strømnedbrud ud i det almindelige el-net.
Det bevirkede at vores internetforbindelse gik ned.
Vi fik mange gode tilbagemeldinger på, at vi var hurtige til at meddele det dér. Faktisk langt flere end vi
havde forventet. Det var en meget positiv opdagelse.
Vi lukkede også endeligt for det analoge signal pr 1. april 2017 som varslet gennem mange
generalforsamlinger. Årsagen var at de analoge signaler optaget meget plads i kabelnettet, en ulempe for
nogle få, men en stor fordel for os alle.
Sidste år nævnte jeg også at vores tidligere bank, Dansk Bank havde meddelt os at vi nu skulle have minus
0,55% i rente for at låne vores penge.
På grund af det, havde vi møder med de to store banker, Nordea og Dansk Bank som ikke kunne tilbyde
andet end negativ rente for at låne vores penge. End ikke nul procent kunne de tilbyde. Heldigvis kendte en
til Arbejdernes Landsbank, som var helt anderledes i såvel kontakt som adfærd.
Så nu står vores formue dér til en lille, men positiv rente. Tak for det!
I året forsvandt TCM kanalen for pakkerne, og vi nedsatte prisen med det sparede beløb, 80 øre! I 2017
ændrede Viasats TV3 Sport2 navn til TV3 Max. I 2017 overgik DR også til at udsende alle deres kanaler i
HD formatet, så billedet nu er bedre og skarpere end før på alle kanalerne. Som del af licensen!
I 2017 håbede vi også på at vores signalleverandør, YouSee evnede at lever op til indholdet i vores kontrakt
om at vi – og ikke mindst de – ved at lave en elektronisk overførsel af medlemsdata ved omskiftninger i
pakker med mere kan spare en masse fejl, uhensigtsmæssigheder og ikke mindst tid.
Det er først nu i starten af dette år kommet på plads, 9 kvartaler efter aftalen blev indgået, og 5 kvartaler
senere end aftalt.
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Men, nu skulle det gerne betyde at de ikke længere manuelt overfører data mellem deres systemer, og alle
oplysninger dermed altid er korrekte. Dermed skulle i alle nu opleve færre fejl på afregning og adgang til
bland-selv med mere.
Tilbage kan vi så blot håbe på at vi skal bruge mindre tid på at kontrollere faktureringerne, for der har vi
endnu ikke oplevet en korrekt faktura i første forsøg.
Foreløbigt efter syv kvartaler. Og de er opmærksomme på at foreningen er deres B2B kunde.
Det er dog ikke kun skidt. Vi kan se at den rigtig smarte mulighed vi nu alle har, for at kunne udskifte de faste
kanaler i mellem- eller fuldpakken, det bliver nu brugt af flere og flere.
Vi kan dog undre os over at ikke endnu flere anvender det. Og hvad er det egentlig? Lad mig lige forklare det
endnu engang.
Når du har mellem- eller fuldpakken, kan du ved at anskaffe et lille kort til dit tv, frit ændre de eksisterende
kanaler til andre blandt over 100 kanaler. Ser du fx meget sport, kan du udskifte alle kanalerne i
mellempakken med sportskanaler. Eller omvendt.
På den måde kan du få præcis de kanaler du ønsker dig. Du kan endda skifte så ofte du har lyst.
Bestyrelsen kan kun anbefale at du ser nærmere på dette. Har du en fuldpakke, så er det sandsynligt at du
vil kunne nøjes med mellempakke med bland-selv og alligevel få de kanaler som du har brug for. Du kan så
eventuelt supplere med et par a la carte programmer om nødvendigt.
Vi tror der kommer flere muligheder i løbet af året, så hold øje med vores hjemmeside for at se eventuelt nye
muligheder.
Du har jo også den app – som det hedder – som muliggør at du kan se tv direkte fra din smartphone, tablet
eller pc, og du kan endda se programmet fra arkivet, eller se dem tidsforskudt. Det er tidssvarende og det er
smart.
Vi har også en anden god mulighed, vi kan nemlig tilbyde TV2’s TV2 Play til de af jer som har mellem- eller
fuldpakken, til 55 kr. pr måned mod de normale 129 kroner pr måned.
Vi tror at mange af jer som allerede abonnerer på TV2 Play, med fordel kan benytte denne mulighed – der er
i al fald penge at spare.
Vi har i årets løb også udskiftet komponenter i hovedstationen og ændret i måden vi distribuerer internet
signal ud. Vi har også indkøbt et nyt nødstrømsanlæg så vi er bedre rustet i tilfælde af strømnedbrud.
Sammenlagt så har vi igen i år gjort rigtig meget for, at vores gode forening fortsat kan være i toppen blandt
Danmarks antenneforeninger.
Så er det der med Copydan.
Lad mig lige med en hurtig håndsoprækning se, hvor mange her kan med sikkerhed sige at de ved hvad
Copydan er for noget ? Tak!
Det er noget værre noget med dem! Rigtig meget endda. Hvis ikke du synes det nu, så er jeg sikker på at du
er med lige om lidt.
Det forholder sig sådan, at vi hver især betaler et meget stort beløb til arrangementet Copydan for de
såkaldte rettigheder. Det er lovbestemt via oprethavsloven. Størrelsen af beløbet fastsætter de dog – meget
behændigt – selv.
Det betyder at hvis du har grundpakken, så betaler du nu årligt 564,00 i ’skat’ til Copydan og 696,00 hvis du
har fuldpakken. Det er nu blevet enorme beløb – og er HELT ud af trit med hvad der er ret og rimeligt.
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Lad mig nævne lidt:
Når du betaler din licens til DR, så er rettighederne allerede betalt, så de skal ikke opkræves igen. Hvordan
klarer Copydan så det, jo, så opfinder de en transport-afgift. Dette med det ’argument’ at vi jo henter signalet
fælles ned, og videre sender i vort net. Dybt uforståeligt, m e g e t dybt uforståeligt.
Henter du derimod signalet via din egen antenne – ja, så skal du ikke betale.
Det er ’søreme’ svært at forstå, forklare og anerkende. Men, der er ingen vej udenom. Og de har
tilsyneladende Folketinget i ryggen siger de. Spørgsmålet er om partierne egentlig kender detaljerne. Det vil
jeg tillade mig at betvivle.
Et andet eksempel; nu er det teknologisk muligt at vi kan tage en pc, tablet eller telefon med i haven, og
f.eks. se Tour de France de dage det er godt vejr. Det sker i vores forening via den app som i har adgang til.
Hvordan ser Copydan så på det – jo, de kræver nu en ekstra ’skat’ fordi du kan gå ud på den anden side at
din stuevæg og se videre. Det koster foreningen, over 600.000 om året, eller mere end 12 kr. pr medlem pr
måned.
Det endda selvom du ikke bruger appen – eller muligheden. Gode gamle Ludvig Holberg brugte et gammel
med stærkt bandeord som jeg vil tage i min mund: ”Drolen spide mig” – det er bare for galt!
Tredje eksempel: En del af Copydan afgiften går til de såkaldte Naboland kanaler. Det skulle angiveligt gå
til de svenske, norske, tyske, italienske, franske og spanske lande.
Men huleme om ikke de bruger pengene på store annoncer for norske og svenske TV-programmer i
aviserne, de laver reklame ting og sager til almindelig uddeling.
Kort sagt, det de har gang i – er bare meget for galt. Alt, alt for galt.
Så, hvis der eventuelt skulle være nogle blandt jer som er hoppet med på vognen om at får DR til at lave
mindre, så vil jeg kraftigt opfordre til at I retter kræfterne imod den private og selvdefinerende måde som
Copydan hiver penge op af vores lommer. Det er et kæmpe problem.
Vi er langt over grænsen, og langt over det rimelige.
Drolen splide mig!

Fremtiden
Vi har i flere år kunnet spare op, så vi har en hæderlig formue.
Sidste år blev vi af enkelte her, bedt om at reducere denne.
Sagen er, at TV-markedet er under forandring, færre og færre ser analogt eller direkte TV, flere og flere
streamer det de vil se, hvornår og hvor de vil se det.
Det betyder to ting; dels at pengene er mindre i TV-delen end de nogensinde har været til at bidrage til
vedligehold med mere, og dels at vi skal sikre at vores bredbåndsnet er velfungerende og til stadighed
udbygget. Det kræver store investeringer med jævne mellemrum.
Så, vi er i gang med at sikre vores net. Men inden jeg kommer til det, så lige lidt om hvad der kommer til at
ske i 2018 på den korte bane:
Her i år træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Vi har arbejdet på at sikre at de dele som vi er omfattet
af, også er dækket ind, når ordningen træder i kraft den 25. maj i år.
Vi er omfattet, fordi vi selvsagt registrerer jer som medlemmer med adresse. Den del har vi styr på til maj,
når det træder i kraft.
Så er der anlægssiden:

4

I husker måske at vi for nogle år siden investerede kraftigt i Dyrup, og gravede fiber ned i stor stil, med det
resultat at hele foreningen syd for motorvejen nu er opdelt i små ’elektriske’ øer.
Det har den store fordel at vi kan vokse rigtig meget i internet-belastningen uden problemer, og med den østørrelse vi nu har, ligger vi langt under hvad man har i andre foreninger, og langt under hvad de store
erhvervsmæssige udbydere gør. Og for resten, så er vi også blande de billigste.
Som jeg berettede sidste år, så har vi i disse dage har vi et lignende projekt i Sanderum, hvor vi graver ca.
14 kilometer fiber ned, fordelt på en strækning på ca. 8 kilometer. Når det er gjort, udskifter vi cirka 100
standere så vi kan ø-opdele her også.
Vi forventer dette er færdigt engang i foråret. Som jeg nævnte sidste år, så er prisen for dette omkring 3.5
mio kroner.
Når det er færdigt, så kan vi terminere disse lysledere, og opdele Sanderum i mindre øer – præcis som i
Dyrup. Dermed er vi mere solidt ruster end de fleste til at kunne levere højkvalitets internet signal.
På den lidt længere bane:
Den næste udfordring vi skal være på forkant med, er muligheden for at forebygge støj i nettet. Støj generer
internet signalerne og opstår i coax-kablerne. Vi har stadig masser af coax-udstyr i hele foreningens område.
Coax udstyr har den ulempe i forhold til lysledere, at det dels ikke kan dække så store strækninger uden at
blive forstærket, og dels så påvirker vind og vejr disse forstærkere og andre komponenter i coax-nettet, så
de over tid får løse eller utætte forbindelser.
Det giver støj.
Støj kan sætte alle modems i en hel ø offline. Det vil sige alt fra 40 til næsten 250 medlemmer kan være
generet eller helt lukket ned pga. støj.
Støj er svært vanskelig at identificere i forhold til hvor kilden er. Så, når der er støj, kan det være et
detektivarbejde at finde den præcise lokalisering af en utæthed.
Som det er i dag, er man er altid nødt til at køre fysisk ud og måle sig frem til hvor kilden kan være, i
forstærker efter forstærker, og derefter kan man rette fejlen.
Vi har nu haft firmet Brix og Kamp til at analysere vores net for at finde ud af hvordan vi kan imødegå dette.
Løsningen er en modernisering af nettet og ændring fra et passivt net til et aktivt net som kan overvåges. En
modernisering som vi regner med koster 6-7 mio. kroner over de næste tre år.
Med et aktivt net, kan alle forstærkere ikke blot overvåges, men de kan også lukkes ned fra
overvågningsudstyret.
Med et aktivt net vil man kunne lukke den lille gren af nettet, som fejler, og dermed sikre, at alle de øvrige på
den gren kan fortsætte med at bruge internet. Med det aktive net kan vi også langt bedre forebygge støj.
Det er modsat i dag hvor støj spreder sig ud i hele ø’en og som påvirker alle andre i større eller mindre
omfang.
Bestyrelsen finder at denne del er afgørende i forhold til at vi fortsat har et førsteklasses net, som fungerer
bedst muligt, og som kan overvåges præcist og med mindst muligt tid fra konstatering af fejl til udbedringen
er gennemført.
Derfor agter vi at fortsætte planlægningsarbejdet med dette.
Det vurderes at gennemførelse af dette vil tage omkring tre år. Samtidigt med dette, øger vi også
frekvensbredden til 1200 MHz fra de nuværende 862 MHz. Det giver mere plads i nettet og vi er forberedt til
den nyeste DOCSIS standard som er det som styrer internet-signalerne.
Lad mig afslutte beretning med at slå fast overfor jer, at bestyrelsen sætter en stor ære i, altid at huske at
foreningen er medlemsejet og det faktum styrer vores valg og handlinger.
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Af det følger, at vi kontinuerligt arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet til den lavest mulige pris.
Som altid, så gælder det radio, det gælder TV og det gælder Internet.
Det vil vi fortsætte med.
Tak!
Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til beretningen.
Niels Ipsen
En stor tak til formanden for en god beretning.
Niels har nævnt problemstillingen omkring foreningens formue det på tidligere generalforsamlinger og
glæder sig nu over at se investeringer fremlagt i henholdsvis regnskab og budget som han vil komme tilbage
til. Mht. Copydan opfordre Niels bestyrelsen til at tage kontakt til andre foreninger, stå sammen og læg et
politisk pres gennem pressen for at få politikerne gjort opmærksom på problemet.
Henrik Lindholm
Oplyste at foreningen allerede er igang og har kontakt med 10 eller flere øvrige antenneforeninger i Danmark
vedr. Copydan. Det er et stort samtaleemne blandt rigtigt mange og det vil vi arbejde videre med fremover.
Martin Ry
Er meget tilfreds med antenneforeningen og er nysgerrig omkring eventulet opgradering af hastighed på
internettet.
Henrik Lindholm
Vi har iøjeblikket ingen aktuelle planer om at førøge hastigheden på internettet.
For at imødekomme disse forespørgsler har vi fået lavet beregninger som kan belyse problemstillingen.
Når der steames i bedste HD-opløsning benyttes der ca. 5 Mbit/s hvilket betyder at der kan streames på op
til 24 enheder samtidigt. Vi er meget opmærksomme og følger udviklingen hele tiden.
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere der ønskede ordet, og dermed blev beretningen godkendt.
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Dagsorden pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Årsregnskabet 2017
1.000 kr.
Udgifter

Indtægter

TV + IN årskontingent
Programsalg
Rabatter
Internetforbrug
Øvrige inkl. modems
Renteindtægter inkl. Kursreg.

Budget 2017
1.000 kr.
Udgifter

1.838
9.601
822
3.458
778
29

Programkøb
Driftsomkostninger
Nyanskaffelser og renovering
DSA Teknik
Administration

10.381
1.734
2.248
1.006
1.200
16.569

Afskrivninger
Årets resultat

1.823
10.194
0
3.432
546
36
10.398
1.897
400
1.433
1.377

16.526

15.505

30
-73

Balance

16.526

Indtægter

16.031

46
480
16.526

16.031

16.031

Balance pr. 31. december 2017
Aktiver
1.000 kr.
Værdipapirer
Huslejedepositum
Driftsmidler
Afskrivninger
Varelager Modems
Tilgodehavender
Moms
Periodeafgrænsningsposter
Likvider

Passiver
1.000 kr.
11.950
10
228
-79
306
2.669
723
12
5.175

Formue 1. januar 2017
Overskud
Formue 31. december 2017

Feriepenge og skatter
Kreditorer

20.994

16.399
-73
16.326

132
4.536
20.994

Odense SV, den 16. januar 2018.
Søren Kvist, kasserer.

Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2017.
Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til regnskabet.
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Niels Ipsen
Niels har senest på sidste generalforsamling gjort opmærksom på sin bekymring omkring foreningens
voksende formue som de senere år kun er gået én vej, op.
Ser at der er stor forskel på budgetteret og faktiske udgifter på ”Nyanskaffelser og renovering” men glæder sig
generelt over at formuen på den måde reduceres på tekniske tilpasninger.

Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere som ønskede ordet og dermed blev regnskabet godkendt.

Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag
Kaj Møller Nielsen
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
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Dagsorden pkt. 5 Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for
køb af programmer
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017.

Dyrup Sanderum Antenneforening

Budget 2018

Udgifter
Kontingenter
Salg IN
Salg TV-programmer
Øvrigt salg
Renter m.m.

Indtægter
1.848.960
3.530.040
10.126.992
446.000
36.000

Programkøb
Driftsomkostninger
Sanderumprojekt
Vedligehold
DSA Teknik
Administration
Afskrivninger
Underskud

10.184.448
1.690.590
2.900.000
300.000
1.013.140
1.245.900
46.000
-1.392.086

Balance

15.987.992

15.987.992

Bestyrelsens forslag til kontingent:
Årskontingent TV
Årskontingent TV + IN
Årskontingent IN u.TV

360,600,720,-

Rådighedsbeløb til internet & kanalkøb:
IN (med TV), fri forbrug pr. md
IN (uden TV), fri forbrug pr. md

135,175,-

TV grundpakke pr. måned

163,-

TV mellempakke pr. måned
Bland selv (10 kanaler)

343,343,-

TV fuldpakke pr. måned
Bland selv (30 kanaler)

512,512,-

Pakkeskift

225,-

Henrik Lindholm gennemgik budgettet for 2018.

Kaj Møller Nielsen
Er der spørgsmål til budgettet.
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Kaj Møller Nielsen
Der var ikke nogen der ønskede ordet, og dermed blev budgettet for 2018 godkendt.

Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter
På valg var Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm som alle modtog genvalg.
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var.
Valgt blev Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm.
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen havde foreslået Jonna Hansen og Jytte Kross.
Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 7. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Bo Bødker, Revisorgården, til revisor og Registreret Revisor Leif
Christensen, Revisorgården, til revisorsuppleant.
Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 8. Eventuelt
Kaj Møller Nielsen
Spurgte om der var spørgsmål til eventuelt men der var ingen der ønskede ordet.
Henrik Lindholm
De første 25 medlemmer som blev registreret ved indgangen fik tildelt et månedsforbrug af TV2 Play.
Ligeledes blev der udloddet forskellige præmier fra TV2 på generalforsamlingen.
En stor tak til generalforsamlingen. Næste års generalforsamling bliver onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:30
samme sted. Tak for god ro og orden og tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40.

Referent
Dato
28. januar 2018

Dirigent
Dato
28. januar 2018

Torben Broholm

Kaj Møller Nielsen
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