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Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:30 
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
I alt 49 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 revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
 
Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Kaj Møller Nielsen som dirigent. 
 
Kaj Møller Nielsen fastslog at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet i Dalum Hjallese Avis 
mandag den 31. december 2018 samt på Infokanal og hjemmeside. 
 
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. 
 
 
Dagsorden pkt. 2. Formandens beretning 
 
Henrik Lindholm 
 
Beretning for 2018 
 
Velkommen til foreningens generalforsamling 2019. 
Det er jubilæum og de runde tals år i år. Først de 50 år: 
Selvom historien på vor hjemmeside fortæller at foreningen blev stiftet i 1970-1 så har vi fundet foreningens 
stiftelsespapirer i en protokol fra 1969. Protokollen er fra Sanderum Sogns Borgerforening, som senere 
bliver til Dyrup-Sanderum Antenneforening.  
I protokollen fra 27 januar 1969 står der; to forslag er muligt til et fællesantenneanlæg – det har man på 
forhånd afklaret med en tekniker. 
Den ene mulighed er, en fælles antenne i et stort anlæg, eller små, med 6 husstande samlet. Hvis der er 24 
som melder sig, så falder prisen fra 500 kr. pr husstand til 300 kr. pr husstand.  
Der arbejdes videre med forslaget, og mødet sluttede med at en vis Hr Helge Møller blev valgt som 
suppleant. Med det har vi de to første 50-års jubilæer, foreningens og Helges.  
Allerede i marts var der 78 interesserede, og i april 1969 kunne man konstatere at man ville komme til at 
modtage DR i såvel sort/hvis som i farve. Men ikke nok med det, man ville også kunne tage tysk program II, 
plus radiofoni i mono og stereo. 
Derfra tager det fart, og i oktober er vedtægterne for foreningen klar, og 28. november 1969 er der tilladelse 
til at opføre en stor antennemast fra Post og telegrafvæsenet. 
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23. november 1971 ophævedes borgerforeningen, og Sanderum-Dyrup Antenneforening blev etableret – det 
er ikke klart i protokollen hvornår foreningen får sit nuværende navn.  
Første formand er Henning Christensen som faktisk virkede frem til 1998 hvor Børge Hansen blev formand. I 
årerne frem til 1998 blev foreningen udbygget gennem sammenlægninger og mere gravearbejde.  
I 1998 udkom det første medlemsblad – og det sidste udkom i 2008 hvor internettet tog over. 
Børge Hansen overtog formandskabet efter Henning, og overtog et antenneanlæg som lige var blevet top-
moderniseret.  
Nettet var blevet forberedt til de såkaldte returveje, og frekvensområdet blev udvidet i toppen – ikke fordi 
man reelt vidste hvad det skulle bruges til, men leverandøren havde forklaret at det ville bringe foreningen 
helt i front.  
Så, da Børge overtog, var vi frontløbere. Jeg selv var i kontakt med Børge i 1998, og i 1999 blev der stiftet et 
’Teknisk udvalg’ der som de første i Danmark lykkedes med at få skabe internet i kabel-nettet. Takket være 
at vi havde fået etableret retur-veje. 
Det var så banebrydende at vi var dagens historie i avisen og TV2 nyhederne.  
Kun et enestående held sikrede at nettet forblev på vores egne hænder – en samarbejdspartner havde fået 
lavet en kontrakt, så de ville komme til at eje internet-delen (og som vi skulle betale).  
I 2000 fik foreningen den Fynske IT-pris. 
Vi opdagede heldigvis den rævestreg – men utallige af vores kollega foreninger opdagede ikke det, så 
mange af dem hænger stadig på en fremmed ejer i deres egne net. 
Som i kan se på billederne var det at få etableret internet en stor og svær ting. Kent kom hurtigt i teknisk 
udvalg (heldigvis!!) og vi afholdt mange møder med forklaringer om hvordan det virkede og meget mere.  
En af de helt store ting ved internet er, at man skal have en solid og effektiv support. Til det fik Børge i 2001 
’snuset ’ en række entusiaster og kompetent medlemmer op. Disse varetog helt frivilligt den samlede support 
i flere år. Helt enestående! 
Jeg tror at der i salen er flere af jer til stede!  
Internettet blev min vej ind i foreningen, og jeg har i år 20-års jubilæum i foreningen tjeneste, og faktisk også 
10 år som formand. 
2004 skete der noget andet stort: Foreningen fik tre pakker at vælge mellem. 
Året efter, i 2005, fik vi tre sprogpakker i grundpakken – desværre bliver den ene nu en betalingskanal, så 
den ene forsvinder om et år.  
Samlet set, så blev et møde i den gamle borgerforening for 50 år siden grundlaget for, at vi i dag har en af 
Danmarks mest solide og veldrevne foreninger.  
Takket være kompetente og vågne bestyrelsesmedlemmer gennem tiden er det lykkedes os at holde 
foreningen på egne hænder, og ikke mindst holde internetprisen helt nede. Jeg tror at vi kan bryste os af at 
have byens billigste internet. 
Det var lidt om historien, og hvorfor vi holder 50-års jubilæum i dag! 
Lad mig indlede beretningen som jeg plejer: 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 et ekstraordinært. Derudover har vi deltaget på IFA- messen i 
Berlin og på ANGA-messen i Køln. 
Vi har selvfølgelig sikret at vi overholder det som Margrethe Vestager kalder de digitale 
menneskerettigheder, GPDR – så i kan regne med at denne EU-forordning overholdes. 
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 hvis du blot er lidt i tvivl.! 
Vi har i år skiftet en mangeårig samarbejdspartner ud, idet vi har opsagt samarbejdet med DKTV og i stedet 
nu samarbejder med KK Partners om vores installation. Indtil nu, kan vi kun sige at det har været en god 
beslutning, om end det har været med mange overvejelser at vi nu har sagt farvel til en næsten 50-årig 
samarbejdspartner. 
I årets løb har vi udskiftet vores hjemmeside til en mere moderne, så man nu kan se informationer fra siden, 
uanset hvilket medie man anvender til at besøge siden med. Vi er faktisk ikke helt tilfredse, så vi vil i det 
kommende år, give siden en yderligere ’overhaling’. 
Vores infokanal er også udskiftet, og er nu tilgængelig med relevante informationer. 
Vi har også i året indgået en aftale med TV2 om at vi kan tilbyde vores medlemmer TV2 Play  til 40% af den 
normale pris, hvis man har mellem- eller fuldpakken, og ikke bland-selv. Det er deres krav for at vi kan 
tilbyde den så billigt. Vi er meget tilfredse med ordningen, og bestyrelsens holdning er, at dette lige er i 
foreningens ånd. 
Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen i medie-billedet. Jeg har tidligere fra denne plads spået, at 
der vil ske ændringer. Og det sker faktisk nu.  
Efter årtier hvor nye TV-kanaler er dukket op ser vi nu den modsatte tendens.  
Det skyldes dels, at flere og flere vælger at se programmer via streaming, hvor og når det passer, og dels 
den valgfrihed med bland-selv TV-pakker, som er kommet til de seneste år.  
Senest er fem TV-kanaler lukket.  
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Det drejer sig om kanalerne C More Golf, National Geographic People, Discovery Showcase, Discovery 
World og TNT. 
Samtidigt ser vi en stærk ændring i vores medlemsskare. Flere og flere har nu kun internet-forbindelse hos 
os, faktisk er vi nu oppe på 6%. Samtidig er der flere og flere der går ned i pakker.  
I vores samarbejde med YouSee er der sket det, at man nu ikke bare kan blande TV-kanaler som man 
ønsker, men, man kan også udskifte TV-kanaler med streamings tjenester.  
God måde at fastholde os som kunder, da man nu kan fjerne de kanaler man alligevel ikke ser, til fordel for 
streamings tjenester. God gået, og imponerende at kanal-leverandørerne er gået med til det!  
Vi har ihærdigt i foråret søgt at skaffe fodbold WM i 4k, ja, vi brugte faktisk rigtig meget energi på at kunne 
sende det ud i vort net. Vi var endda så langt at vi var ved at indgå aftale med en anden part for at gøre det 
muligt. Desværre kunne det ikke lykkes for os, selvom vi havde mange ledelseslag i spil hos YouSee.  
…og de har mange!!!  
Vi vil fremover fortsat gøre alt hvad vi kan for at understøtte bedst mulige sports-tv oplevelser hvor 4k er den 
nye standard. Det er indimellem vanskeligt når vi entrerer med en stor bureaukratisk organisation. 
På positivlisten kunne vi dog i juni  konstatere, at vi for første gang fik en korrekt faktura fra YouSee, og den 
såkaldte ’web-service’ som vi bad om at få indskrevet i vores kontrakt tilbage i 2016, faktisk også kom op at 
køre i 2018. 
Vedrørende vores internet, så kan nogle få af jer, måske have oplevet at jeres internet moden har voldt lidt 
problemer, vi har døjet en del med at få softwaren i modemmet til at virke helt optimalt, men det er på plads 
nu. 
Som afslutning på beretningen om det forgangne år, så har vi haft udfordringer med den samarbejdspartner 
vi har til at grave vores 8,5 km lysleder kabler ned i Sanderum. Vi har i slutningen af 2017 og i hele 2018 fået 
gravet ca. 8,5km fiberrør ned i Sanderumområdet. Dette har været forberedelsen til den store opgradering vi 
påbegynder nu i 2019. Opgraderingen skal sikre, at vi fortsat kan levere den internetkapacitet medlemmerne 
har brug for. 
Vores aftale var, at dette arbejde skulle være færdigt pr 1. marts 2018 – og der resterer stadig lidt som skal 
gøres. Odense Kommune skal godkende gravearbejdet, og den del er ikke helt færdig. 
Forsinkelsen har ikke været kritisk for os på nogen anden måde, end at vi ikke har kunne igangsætte 
projektet med mindre ø-dannelser i Sanderum. Det har påvirket vores budget – men det kommer Søren lidt 
ind på senere. 
Ser vi fremad, så er vi nu i gang med at samle lyslederne og opgradere nettet.  
Med opgraderingen fordobler vi antallet af fiberknudepunkter i Sanderum. Samtidig udvides det 
frekvensområde vi bruger, så vi har mulighed for at mangedoble kapaciteten i nettet og øge vores, i forvejen, 
høje hastighed endnu mere.  
Opgraderingen betyder også nye forstærkere med overvågning. Denne overvågning betyder, at vi meget 
hurtigere end i dag kan lokalisere fejl i nettet og dermed også få rettet fejl langt hurtigere. Vi forventer, at 
opgraderingen kommer til at løbe over de næste 2-3 år. 
I forbindelse med dette arbejde har vi fået ekstra hjælp af Erling Bachmann som hjælpe med udskiftning af 
komponenter og dokumentation af nettet. Det er en stor og god hjælp! 
Allerede nu, har dette arbejde betydet, at vi senest pr 1. april 2019 øger vores internet hastighed for 
medlemmerne fra de nuværende 120/30 til hele 160/40 Mbit – og ikke nok med det, så planlægger vi at 
sænke prisen på internettet med 25 kr. pr måned fra 1. april. Mere senere. 
Bestyrelsen sætter en stor ære i at vi er en medlemsejet forening, som til stadighed skal sikre jer medlemmer 
det bedste mulige til laveste pris – og vi mener at denne prisnedsættelse er en justering der netop afspejler 
dette. 
Så, det som fylder i det kommende år, er færdiggørelse af Sanderum 
…og ja, jeg ved godt at denne beretning er den største hurdle mellem jer og den kommende håndboldkamp! 
Så, 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.  
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! Vi ses næste år den 22. januar her. 
 
Kaj Møller Nielsen 
Der var ikke nogen som ønskede ordet og dermed blev beretningen godkendt. 
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Dagsorden pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnska b til godkendelse 
 
 
                              
        Årsregnskabet 2018   Budget 2018    
        1.000 kr.  1.000 kr.   
                 
        Udgifter  Indtægter  Udgifter  Indtægter   
                 
  TV + IN årskontingent      1.877    1.849   
  Programsalg       10.635    10.127   
  Rabatter        443    0   
  Internetforbrug      3.582    3.530   
  Øvrige inkl. modems      710    446   
  Renteindtægter inkl. Kursreg.     -252    36   
                 
  Programkøb     10.151    10.184     
  Driftsomkostninger    1.688    1.691     
  Sanderumprojekt    2.548    2.900     
  Vedligeholdelse af anlæg    55    300     
  DSA Teknik     1.123    1.013     
  Administration     1.238    1.246     
                 

        16.803  16.995  17.334  15.988   
                 
  Afskrivninger     30    46     
  Årets resultat     162    -1.392     
                 

  Balance       16.995  16.995  15.988  15.988   

                 
                 
  Balance pr. 31. december 2018    
                 
  Aktiver    Passiver   
  1.000 kr.    1.000 kr.   
                 
  Værdipapirer   11.639    Formue 1. januar 2018  16.325   
  Huslejedepositum  10    Overskud    162   

  Driftsmidler   228    Formue 31. december 2018 16.487   

  Afskrivninger   -108           
  Varelager Modems  285           
  Tilgodehavender  2.636           
  Moms    90           
  Periodeafgrænsningsposter 29    Feriepenge og skatter  135   
  Likvider    5.066    Kreditorer    3.253   
                 

      19.875        19.875   

                 
  Odense SV, den 15. januar 2019.           
  Søren Kvist, kasserer.   
                              

 
Søren Kvist  
Der blev redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2018. 
 
Kaj Møller Nielsen 
Der var ikke nogen som ønskede ordet og dermed blev regnskabet godkendt. 
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Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag  
 
Kaj Møller Nielsen 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  
 
 
Dagsorden pkt. 5.  Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløb sramme for 
køb af programmer  
 
 
                      
  Dyrup Sanderum Antenneforening   Budg et 2019   
           
             
        Udgifter  Indtægter   
             
  Kontingenter       1.909.200   
  Salg IN        2.909.520   
  Salg TV-programmer      10.274.880   
  Øvrigt salg        380.960   
  Renter m.m.       100.000   
             
  Programkøb     10.290.936     
  Driftsomkostninger    1.459.870     
  Sanderumprojekt    3.000.000     
  Vedligehold     300.000     
  DSA Teknik     1.148.140     
  Administration     1.291.900     
  Afskrivninger     46.000     
  Underskud     -1.962.286     
             

  Balance       15.574.560  15.574.560   

             
             
  Bestyrelsens forslag til kontingent 01.04.19 - 31.03.20:     
             
  Årskontingent TV  360,-       
  Årskontingent TV + IN  600,-       
  Årskontingent IN u.TV  720,-       
             
  Rådighedsbeløb til internet & kanalkøb pr. 01.04.19 :     
             
  IN (med TV), frit forbrug pr. md 110,-       
  IN (uden TV), frit forbrug pr. md 150,-       
             
  TV grundpakke pr. måned  172,-       
             
  TV mellempakke pr. måned 346,-       
  Bland selv (10 kanaler)  346,-       
             
  TV fuldpakke pr. måned  537,-       
  Bland selv (30 kanaler)  537,-       
             
  Pakkeskift    225,-       
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Søren Kvist 
Budgettet for 2019 blev gennemgået inklusiv de 3 forskellige TV pakker samt muligheder for at blande selv. 
 
Kaj Møller Nielsen 
Der var ikke nogen som ønskede ordet og dermed blev budgettet for 2019 godkendt. 
 
 
Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt  2 bestyrelsessuppleanter  
 
På valg var Søren Kvist og Torben Broholm som begge modtog genvalg. 
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var. 
 
Valgt blev Søren Kvist og Torben Broholm. 
 
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. revisors uppleant  
 
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 
Der var ikke nogen som ønskede ordet til eventuelt. 
 
Henrik Lindholm 
En stor tak til generalforsamlingen. Næste års generalforsamling bliver onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:30 
samme sted. Tak for god ro og orden og tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:20. 
 
Efter generalforsamlingen og i anledning af 50-års jubilæet blev der serveret en let anretning med tapas og 
champagne.   
 

 
 
Referent    Dirigent 
Dato    Dato 

 27. januar 2019   27. januar 2019 
  
       

Torben Broholm   Kaj Møller Nielsen 


