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Ordinære Generalforsamling  

Onsdag den 27. januar 2016 kl. 19:30  

Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.  
  
I alt 52 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 fastslog at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet i Dalum Hjallese Avis 

onsdag den 06. januar 2016 samt på Infokanal og hjemmeside.  

  

Stemmeudvalg ved skriftlig afstemning:  

Kurt Carstensen som formand, Bo Bødker og Nels Kenne.   

  

Afstemning ved håndsoprækning:  

Nels Kenne som koordinator, Bo Bødker 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 2015  

  

Det er igen i år en fornøjelse at kunne starte beretningen med at konstatere, at vi har en sund, og rigtig god 

antenneforening. En forening som stadig er medlemmernes egen forening. Vores egen forening. Dette er, 

som i ved, min traditionelle indledning.   
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Lad mig fortsætte min tradition med at orientere om bestyrelsens aktivitet i året der er gået: I 2015 har 

bestyrelsen afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder og vi har haft brug for 3 ekstraordinære bestyrelsesmøder. 

Dertil har haft en tema-lørdag, hvis vi diskuterede forskellige emner som jeg kommer ind på senere, og så 

har vi været i Köln og Amsterdam for at blive opdaterede på ny teknologi, udover en række ekstramøder om 

leverandører. Det mest hektiske år i min tid som formand.  

  

Jeg kan igen i år forsikre generalforsamlingen om, at foreningen kører upåklageligt, der er styr på driften, og 

vi har ikke problemer, som vi ikke straks kan løse. Vi oplever stadig et svagt fald i antal medlemmer, ikke at 

det betyder noget stort, men vi konstaterer, at det sker.  

  

Som tidligere år, er vi også i årets løb blevet kontaktet af politiet, i forbindelse med opklaringssager relateret 

til internettet. Kedeligt, men, som i ved; vi hjælper 100%, og fuldstændigt, i den slags sager. Dette er der ikke 

noget nyt i.  

  

Der er heller ikke noget nyt i at minde medlemmerne om, at foreningen ALDRIG i en mail, beder om, at man 

lige skal sende sit kodeord og password til noget som helst.  

Så, igen i år lige det til erindring – giv det ikke til nogen som helst du ikke kender.  

  

Efter dette vil jeg starte den egentlige beretning op med at nævne lidt om nogle personer.  

  

I slutningen af 2015 afgik den tidligere formand Børge Hansen ved døden efter sygdom. Børge førte vores 

forening ind i den digitale tidsalder, og var initiativtager til, at vi fik adgang til det, som nu formentlig er et af 

Danmarks absolut billigste internet. Udover at være rigtig god til at opfange tends og få sat noget i gang, så 

var Børge var også den som fik etableret et egentligt kontor for foreningen, og i det hele taget startede en 

egentlig professionalisering af foreningen op. Flot arbejde!  

  

Æret være hans minde.  

  

Dernæst vil jeg orientere om, at fores mangeårige forretningsfører, Nels Kenne har valgt at fraflytte området, 

og derfor også har valgt at ophøre som forretningsfører. Nels er, og har været stort et aktiv for foreningen, og 

har støbt kuglerne til mangt et forslag om forbedringer. Nels, vi siger tak! Du ønske rigtig meget held og lykke 

i det jyske fremover.  

  

 …og så har du sagt at du ikke gider høre mere heroppefra!  

  

Vi har valgt at slå den nuværende bogholderi funktion sammen med forretningsfører funktionen til en 

fuldtidsstilling, og derfor ophører Jytte Kross også med at være bogholder for foreningen med udgangen af 

februar.  

  

I Jyttes tid, er der intet som har undgået hendes vågne øje, og ethvert bilag er afstemt og ajourført på en 

måde som mange virksomheder kun kan ønske være på samme niveau. Det har aldrig været en finger at 

udsætte, pertentligt og omhyggeligt arbejde, som vi har været glade for.  

  

Jytte, vi vil også sige dig tak for godt virke, og ønske dig held og lykke fremover. Vil 

du komme herop og modtage denne buket.  

  

Endelig, så kan vi fra på mandag sige velkommen til Knud Hedelund, som fremover vil varetage posten som 

forretningsfører. Knud har en mangeårig baggrund som gartneri-økonom og været aktivt i flere 

foreningsbestyrelser, og kender derfor til arbejdet med en bestyrelse.   

Vi vil også ønske dig velkommen, og håber at du kommer til at trives med arbejdet med vores medlemmer.  
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Det kan føre over i en kort status på hvordan det er gået med at have vores egen service-tekniker ansat.   

Vi havde i starten en del betænkeligheder, som jeg vist omtalte sidste år.   

Jeg kan med stor tilfredshed konstatere at det er en stor succes at vi har fået vores egen servicetekniker 

ansat.  

  

Dette fordi nettet hele tiden overvåges og kontrolleres, enhver serviceopgave bliver udført som det kun gør 

når det er ens ’egen’ ejendom man vedligeholder.   

  

Jeg kan sige, at siden vi ansatte Tommy, er kvaliteten af det signal i modtager, blevet meget bedre - og 

bedre, og antallet af steder hvor der kun er en mellemgod signalforbindelse, er reduceret betragteligt. Det er 

vi meget tilfredse med i foreningen. Tak!  

  

Jeg plejer også at knytte et par ord hvad der sker på medie-området. Dette også i år.  

  

DR har netop udsendt sin årlige og meget solide medie rapport, som bl.a. viser at vi i gennemsnit bruger 1 

minut mindre på TV-seening, og 7 minutter mere på internet pr dag, så man nu bruger 2 timer og 25 minutter 

internet og 2 timer og 52 minutter på TV. Det antyder en tendens, at vi ser mindre flow-tv og mere streamet.  

  

Som medieforbrugere ser vi også andre veje for tiden, 28 af alle danskere ser nu Netflix ugentligt, DR har en 

virkelig topklasse – gratis – internet-platform, så du virkelig kan se hvad du vil når det passer dig, og du 

vælger selv platformen, TV, tablet, computer eller telefon. 21% af os bruger den ugentligt.  

  

Endelig, så er apps ikke bare på vej, de findes allerede (DR) på dit tv, dit Apple Tv, eller din Chrome-cast. 

Jeg tror at inden længe så ser vi alle mere og mere, det vi i dag forstår som TV-seening, via apps. Det vil ske 

inden for meget kort tid, og udbyderne søger at udtænke forretningsmodeller som kan macthe fx Netflix som 

har været meget dygtige til at ramme os på en måde vi forstår og kan, og vil, betale.  

  

Vi mærker det i foreningen ved, at vi kan se internet-forbruget stiger i vores forening, og vi ser en stigning af 

medlemmer som alene ønsker internet.  

  

Hvordan påvirker de ændrede medievaner så os?  

Vi kan i foreningen se, at der sker ændringer i medlemstal, og på hvordan man placerer sig i pakkerne. Vi 

bliver færre medlemmer. På to år er der forsvundet godt 100 medlemmer, og vi har nu 17 som alene har 

internetmedlemskab.  

  

Samtidig er der flere der kun modtager grundpakken, og som følge deraf bliver der færre og færre der har 

mellem- og fuldpakken. Og det er nok ikke så mærkeligt, sådan som mulighederne har været indtil nu.  

  

Vores antal af internet brugere er stigende, nu har vi 67% af foreningens medlemmer på internet-forbindelse 

– og det forstås!   

  

Som jeg vil kommer tilbage til, så agter vi at sætte forbindelsen op til 100/25.   

  

Dermed er vi blandt de bedste i landet, og stadig blandt de billigste, om end vi lægger op til at omlægge 

vores kontingentform, så internetbrugerne betaler lidt mere end tidligere. Dette fordi der i dag er langt flere 

omkostninger forbundet med udstyr og forbindelser til internet, end TV. Tv er ikke nær så følsomt som 

internet-signalet.  

  

Teknologien har ikke rigtig været til at man kunne lave egne valg, og programselskaberne har heller ikke 

ønsket (og det er de stadig kede af) at medlemmerne kun køber det, som de bruger, eller ser.   
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Så, på dette punkt har vi alle i mange år, købt mere end vi ’bruger’ i form af pakker, for at opnå bedre priser.   

  

Det har vi nu en god løsning på at kunne ændre, senere i dag. I kan glæde jer!  

  

Som nævnt, programselskaberne ønsker kun at sælge ’bundter’. Med det er ikke det eneste vi som 

forbrugere må trækkes med. Vi har også Copydan systemet.  

  

Nu skal man vare sit sprog og sin sprogbrug, men, man får lyst til at bruge grimme ord om måden Copydan 

kan selvforvalte afgifter som bliver højere og højere, og med så uigennemskuelige regler, at man ikke bare 

lige kan regne det ud.   

  

Det er en institution vi skal fokusere på, og som jeg håber at politikerne vil se mere på. Og hvorfor så det?  

  

Jo, sagen er, at en ikke uvæsentlig del af din pris i grundpakken især, er en Copydan-afgift. Ikke fordi jeg har 

noget imod princippet, men prisen er – efter min vurdering – helt ude af trit med hvad der er ret og rimeligt.  

  

Den er stor, og en af de priser som er steget mest de senere år. Denne afgift stiger og stiger, og deres 

’forretningsmodel’ bliver mere og mere snedig, så fx hvis der er få i fuldpakken, bliver afgiften større, eller 

hvis du – for kun at betale for det du ’bruger’ – vælger at køber en enkelt kanal som a la carte, ja så skal du 

af med ca. 5,50 kr. for denne ene kanal, hvor vi ’kun’ betaler ca. 50 øre i afgift for fx en tysklandskanal i en 

pakke.   

I kan senere se hvor stor en del af prisen denne afgift udgør. Tillige så kræver de penge, og har 

tilsyneladende lov-hjemmel til at opkræve DIG for DR, selvom det er 100% gratis at nedtage, hvis du gør det 

selv. Det duer bare ikke!  

  

Pyha – det er skrapt!  

  

Bestyrelsen havde et visionsseminar en lørdag i foråret.   

Her havde vi bl.a. inviterer nogle eksperter til at hjælpe os med at analysere forskellige emner; vores behov 

for at grave mere lysleder ned, den fremtidige TV-forbrugsudvikling og internetudvikling, og vi diskuterede 

også hvordan vores økonomiske fundament kan sikres fremover.  

  

Vi fandt ud af, at vi ikke behøver at nedgrave nær så meget fiber i Sanderum som først antaget. Analyserne 

viser at kapaciteten i Sanderum er tilstrækkelig nu og i nærmeste fremtid. Men vi skal forvente, at det bliver 

nødvendigt at grave fiber ned på nogle strækninger i nær fremtid, da alt tyder på at internet både er nutidens 

og den nære fremtids måde at få signal på vores skærme.   

  

Derfor er det godt at vi er godt polstrede på økonomien, for nedgravning er meget kostbart. Når det skal ske, 

er det dyrt!  

  

Vi besluttede også, at vi lukker for adgang til nye mail-konti i foreningens regi. Der har været meget arbejde 

forbundet med dette, og vi oplever at flere og flere alligevel i dag har andre mail-konti. Så, det er der lukket 

for.   

  

Danmarks Radio har fx lavet den mest smarte – og gratis – web-løsning, så du kan streame TV hvor og når 

det passer dig.   

  

Det er præcis det som er tidens mantra, for vi vil gerne se tv, men det skal være når det passer os, og vi vil 

kunne vælge hvad der passer os, og hvor det passer os – og så vil vi se det uden reklamer, som stjæler 

vores tid. Tv flytter til internet.  
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På visionsdagen diskuterede vi også hvordan vi kan omfordele, så det ikke overvejende er TV-brugerne, der 

via kontingentet betaler for de tiltag, som er nødvendige for internet-brugerne. Det har medført at vi senere 

fremlægger en model hvor man betaler mindre kontingent for TV og øges lidt for internet.   

  

Det betyder at vi har en mindre fald i pakkepriserne, og en stigning i internetprisen. Det sidste kompenseres 

dog af, at vi øger hastigheden til 100 Mb ned eller down-stream og 25 op eller up-stream.  

  

Vi diskuterede også hvordan vi kan sikre medlemmerne a la carte løsninger, altså, at man kan købe fx en 

enkelt kanal, i tillæg til en pakke. Hvis man fx ønsker en sportskanal, så skal man kunne det.  

  

Det betød at vi i foråret begyndte at se os om efter løsninger skal teknisk kan understøtte dette, og vi 

landede på et system som kan udbygges som man også kan lave web-tv.   

  

Vi var enige om i bestyrelsen, at vi ville investere det nødvendige, for at kunne tilfredsstille medlemmernes 

behov for a la carte og på sigt også på web.  

  

Det skulle dog gå anderledes, som jeg kommer tilbage til om lidt.  

  

Jeg har tidligere stået på denne plads og konstateret at man fra TDC-koncernen har markedsført sig 

aggressivt i vort område, med medlemstab til følge.  

  

Det kan jeg nu med sikkerhed sige, er slut pr 1. april. Helt slut.  

  

Nogen kan så tænke, hvordan kan han være så sikker på det. Jo, det er såmænd fordi vi har besluttet at 

samarbejde med et datterselskab i den koncern. Nemlig YouSee.  

  

I den forbindelse har vi nu på skrift, at der ikke vil forekomme markedsføring med mere i vort 

adresseområde. Til gengæld indleder vi nu et samarbejde som vil komme alle tv-brugerne i foreningen til 

gode, og som gør, at vi med et snuptag, får jer alle bragt nærmere på at kunne definere langt mere præcist 

hvad og hvor i vil se – og endda også for mellem- og fuldpakke-medlemmerne, hvornår de vil se.  

  

Det vi pr 1. april kommer til at tilbyde jer alle er følgende, som jeg også komme ind på senere og mere 

detaljeret:  

1. Live web-adgang fra grundpakken til de kanaler man har  

2. Live og arkiv fra mellem- og fuldpakken. Altså se en udsendelse som kan være op til 7 dage gammel  

3. Mulighed for at tilkøbe adgang til enkelte kanaler fra grundpakken. Dvs hvis du har grundpakken og 

vil se TV2 Sport – ja, så køber du blot det som a la carte  

4. Mulighed for at blande selv – dvs udskifte en eller alle kanaler i mellem eller fuldpakken  

  

Prisen for alle disse herligheder er blot, at man skal have adgang til et TV hvori der kan sættes et såkaldt 

CA-modul, hvor der inde i det, sættes et programkort, som åbner de kanaler man har tilkøbt, eller blandet sig 

frem til – og, så skal der laves et filterskift ved boligen.  

  

Dette må jeg sige, at vi har ønsket os i flere år, og som jeg nævnte tidligere, så var vi i gang med selv at 

etablere det – men vi opgav, dels på grund af vi ikke kunne forhandle os til at opnå det, som i nu får adgang 

til, og dels, så kan vi kun se fordele for os ved at indgå i dette nye samarbejde.   

  

Det bliver nemlig billigere for de fleste, det bliver bedre for alle, og det understøtter den bevægelse vi ser, må 

og skal komme; vi vil kun betale for det vi ser – og så kan vi nu se det vi vil, hvor vi vil og når vi vil.  
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Så er der lige den hage ved dette, at TV2 skal have penge for at du får adgang til at se TV2 på 

webplatformen. Det kan man da kun se stærkt undrende på – og vi må formode og presse på for at det må 

ophøre. Men, du må slippe en femmer hvor du vil se TV2 på web-platformen.  

  

Eneste ønske man som TV-seer så har, det er en metode til at blive fri for de voldsomt tidsrøvende 

reklameblokke. Men, det har nok lange udsigter.  

  

Jeg kan sige at i min familie er vi allerede glade for web-adgangen til TV som vi har fået på prøve, så vi ved 

hvad der kommer til april.   

  

Det er godt. Rigtig godt. Min søn bruger nu udelukkende det, og min kone og jeg ser nu endnu mindre 

flowTV end den smule vi så tidligere – så vi er meget glade for muligheden endelig er til stede.   

  

Det som kan virke lidt sært, er, at det pludselig er min telefon som streamer signalet til fjernsynet (via et 

Apple –tv) men det fungerer. Så, nu ser vi det vi vil se, når vi vil se det – og endda også hvor vi vil, da det 

virker udenfor hjemmet. Smart, og let!  

  

Det var den gode og rigtig fine nyhed.  

  

Alting har også en pris.  

  

Først og fremmest er vi nu nået til det punkt som var slået stort op i tabloid-pressens ene organ i lørdags: 

Analogkanalerne forsvinder nu.   

  

Ikke helt, men vi er nødt til at lukker for 6 af de kanaler som kører analogt.   

Det drejer sig om følgende:  

• Das Erste (ARD)  

• ZDF  

• NDR  

• Discovery  

• Eurosport  

• Cartoon/TCM  

  

De lukker pr 31.3.2016 som jeg har varslet de sidste mange år vi vil påbegynde. Nu sker det. Og resten vil 

formentlig fases ud og vil være lukket, senest pr 1. April 2017, altså om godt et år.  

  

Det har dog kun betydning hvis du har TV med gammeldags billedrør. Og, du kan købe en lille billig boks, 

som kan omforme signalet til dit eventuelle billedrørs-TV. Så, skaden er ikke så stor som Ekstra Bladet ville 

gøre det til.  

  

Grunden er, at vi skal sikre der er plads til at vi kan etablere a la carte og bland-selv, så skal vi bruge plads 

til, at alle de kanaler som skal være tilgængelige på disse måder, kan få plads i frekvensbåndet. En analog 

kanal fylder vanvittigt meget i dag.  

  

Den anden pris er, at TV2, Viasat og Discovery forlanger, at de hver har en kanal i grundpakken, derfor har 

vi måttet ændre, så TV2 Charlie, Discovery og Cartoon Network/TCM må flyttes til andre pakker, til fordel for 

TV2, TV3 og kanal 5. Ellers ville prisen i grundpakken eksplodere.  

  

Ikke fordi vi syns det er godt, men i lyset af de muligheder det åbner for os alle, så lever vi med det.  
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Disse kanaler er væsentlig dyrere end dem vi tidligere havde, men det er alligevel lykkes os at klare det med 

en prisstigning på kun 10 kr. Det beder bestyrelsen derfor generalforsamlingen om at stemme igennem 

senere.  

  

For de af jer som måtte mangle Charlie eller en af de andre, så vil jeg sige, at i kan tilkøbe det, eller andre 

kanaler som i finder attraktive. Fremover kan i have fx grundpakken plus TV2 Charlie eller en sportskanal, 

eller begge – så jeres muligheder bliver altså bedre. I kan se princippet senere.  

  

Til gengæld, så kan vi sænke priserne på mellem og fuldpakkerne som i ser senere. Der kommer endda flere 

kanaler i fuldpakken.   

  

Vi også lavet en udskiftning i fuldpakken. Vi fjerner Viasats såkaldte oplevelsespakke og Nature, og erstatter 

disse med BBCs Earth, Brit og BBC News – hvoraf et par har kørt på prøvekanalen. Vi mener at man får 

langt mere kvalitet for pengene der.  

  

Skulle jeres nabo så stå at mangle nattens soft-porno kanal, så kan i fortælle hende, at det kan man 

erhverve som a la carte, endda lige fra grundpakken, for man kan købe den, som alle de øvrige for en 

måned ad gangen.  

  

Alt i alt, så betyder vores nye samarbejde med YouSee, at i får langt flere muligheder, langt mere værdi, og 

for de fleste også en lavere pris end tidligere.  

  

Vi udarbejder selvfølgelig materiale som vi rundeler inden 1. april. Men, hold også øje med vores 

hjemmeside, der opdaterer vi også når der er nyt.  

  

Så, lad mig afslutte med, hvad der skal ske det kommende år, det er let som det ser ud nu:  

  

1. Vi arbejder hårdt på at få etableret alle disse nye tiltag til 1. April 2016  

2. I kan forvente at få præcise oplysninger om hvordan i kan få adgang til alle disse nye og 

tidssvarende tiltag – vi udarbejder oplysningsmateriale til jer  

3. Det er faktisk de planer der er for det kommende år – et forhåbentligt mindre hektisk end det forrige  

  

Lad mig slutte med – igen – at slå fast, at vi i bestyrelsen, sætter en ære i at huske og holde fast i, er, at 

foreningen er medlemsejet, og af det følger, at vi fortsat arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet, til den 

lavest mulige pris.   

  

Det gælder radio, det gælder tv og det gælder internet.  

  

Det vil vi fortsætte med! Tak!   

Kaj Møller Nielsen  

Er der spørgsmål til beretningen.  

  

  

Finn Christrensen  

Er det alle kanaler at man kan gå tilbage og se på.  

  

Henrik Lindholm  

Det vil være alle kanaler, 7 dage tilbage, undtagen TCM og Catoon Network (børnekanaler)  
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Boris Reimann  

BBC-kanaler er utroligt gode og af høj kvalitet og Boris kunne varmt anbefale at se disse kanaler.  

Det er bekymrende omkring samarbejdet med YouSee pga. næsten monopolistiske tilstande i branchen.  

  

Henrik Lindholm  

Det er selvfølgelig noget vi har haft med i overvejelserne men rent kontraktligt er der sammen med YouSee 

lavet et stort seriøst arbejde. Vi er blevet imødekommet på samtlige punkter bl.a. betingelser omkring 

kontraktophør, priser og muligheder og vi har ingen betænkeligheder i den retning.   

  

  

Birta Knudsen  

Det blev nævnt at der skulle ændres i standeren ved vejen og at der skal et kort i fjernsynet. Hvad hvis der er 

flere fjernsyn i husstanden - skal der så flere kort til.  

  

Henrik Lindholm  

Det er korrekt at der skal indbygges et andet filter i standeren ved vejen.  

  

Det er også korrekt at det er nødvendigt med ét programkort pr. fjernsyn. Det er dog kun nødvendigt hvis 

man ønsker disse nye fordele (A la cate / Bland selv) på alle sine fjernsyn rundt i huset. Han man ikke behov 

for de nye fordele og kun ønsker én af pakkerne, er det selvfølgelig ikke nødvendigt.  

  

Der skal benyttes et CA-modul som placeres i fjernsynet, det koster pt. ca. 300,- på stk.  

Det er muligt at modtage 5 stk. programkort i alt pr. husstandstilslutning. Det første programkort, som skal 

placeres i CA-modulet, er gratis, de næste 4 stk. koster 100,- pr. stk.  

  

  

Leif Andreassen  

Det er en stor skuffelse at de analoge kanaler skal lukkes i 2017.  

  

Henrik Lindholm  

Vi har i mange år værnet omkring de analoge kanaler men set i forhold til udviklingen med den digitale 

sendeflade er tiden inde for nedlukning. Det er i øvrigt også nævnt på tidligere generalforsamlinger, at de 

analoge kanaler må vige for den digitale udvikling.   

  

  

Knud Knudsen  

Der har ikke været noget information omkring telefoni.  

  

Henrik Lindholm  

Vi har en aftale med Evercall for IP-telefoni. De er behjælpelig med alt omkring IP-telefoni.  

  

Boris Reimann  

Kan varmt anbefale IP-telefoni og det er rigtigt billigt. Er meget billigere end de traditionelle udbydere.  

  

  

Jørgen Nielsen  

Er der ubegrænset kanalvalgs muligheder i Ala carte løsningen.  

  

Henrik Lindholm  

Nej - der er 105 forskellige valgmuligheder i løsningen fra YouSee.  
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I øvrigt vil der blive udarbejdet en uddybende og udførlig vejledning / informationsmateriale omkring de 

forskellige valgmuligheder som vil blive runddelt til hver enkelt husstand.  

  

  

Ove Rasmussen  

Har grundpakken og er utilfreds med at kanal TV2 Charlie forsvinder fra grundpakken. Det er en god kanal 

for pensionisterne.  

  

Henrik Lindholm  

Det er desværre prisen for at få alle de nye muligheder fra YouSee, men vi har i bestyrelsen vurderet at det 

er den bedste fremtidsløsning for foreningen.  

  

  

Brian Bak  

Er tilfreds med at vi hæver downstream på internettet fra 50 til 100 Mbit/s.  

  

  

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 2015  Budget 2015     

   1.000 kr.  1.000 kr.     

      

   Udgifter  Indtægter  Udgifter  Indtægter    

 

   TV Årskontingent  1.728  1.720    

   Programsalg inkl. Copydan  12.942  12.301    

   Rabatter  920  0    

   Internet inkl. årskontingent  3.301  3.248    

   Øvrige inkl. modems  618  541    

   Renteindtægter  202  120    

      

   Programkøb inkl. Copydan  12.501  12.301     

   Driftsomkostninger  1.334  1.002     

   Nyanskaffelser og Renovering  603  450     

   Servicekontrakter  807  887     

   DSA Teknik  603  761     

   Administration  1.208  1.221     

 

   17.056  19.711  16.622  17.930    

      

   Afskrivninger  1.400  1.380     

   Årets overskud  1.255  72    

      

   Balance  19.711  19.711  18.002  18.002    

      

   Balance pr. 31. december 2015     

  Aktiver Passiver     1.000 kr. 1.000 kr.    

      

   Værdipapirer  1.748  Formue 1. januar 2015  13.195    

   Huslejedepositum  10  Overskud  1.255    

   Anlæg  6.792  Formue 31. december 2015  14.450    

   Afskrivninger  -6.792     

   Driftsmidler  228     

   Afskrivninger  -20     

   Varelager Modems  150     

   Tilgodehavender  142     

   Forudbetaling  991     

   Periodeafgrænsningsposter  172  Feriepenge og skatter  198    

   Likvider  12.694  Kreditorer  1.467    

      

   16.115  16.115    

 

   Kursværdi værdipapir 1.922 t.kr.     

   Odense SV, den 20. januar 2016.     

   Jytte Kross, kasserer.     
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Bo Bødker redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2015.  

  

Kaj Møller Nielsen  

Der var ikke nogen som ønskede ordet og dermed blev regnskabet godkendt.  

  

  

  

Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag  
  

Kaj Møller Nielsen  

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.   

  

  

  

Dagsorden pkt. 5 Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for 

køb af programmer  
  

Henrik Lindholm  

  

Gennemgang af bestyrelsens forslag til kontingent for 2016.  

  

Årskontingent TV  kr. 360,- (sænket med 140,-)  

Årskontingent TV + Internet  kr. 600,- (sænket med 150,-)  

Årskontingent Internet u. TV  kr. 720,-  

  

  

Gennemgang af bestyrelsens forslag til beløbsramme for TV og Internet for 2016.  

  

Rådighedsbeløb til kanalkøb:  

Grundpakke  pr. måned kr. 140,- (stigning på kr. 10,- pr md)  

Grundpakke + internet  pr. måned kr. 280,-  

Mellempakke  pr. måned kr. 320,- (fald på kr. 19,- pr md)   

Mellempakke + internet  pr. måned kr. 460,-  

Fuldpakke  pr. måned kr. 475,- (fald på kr. 62,- pr md)  

Fuldpakke + internet  pr. måned kr. 615,-  

  

Internet:  

Fri forbrug pr. måned  kr. 180,-  

Samtidig øges internethastigheden på ”Downstream” fra 50/25Mb til 100/25 Mb.  

  

  

Eksempler vist på projektor omkring valgmuligheder og kanalsammensætninger / kanalfordelingen i de 

enkelte pakker.   

  

Som nævnt i spørgsmålsdebatten under beretningen vil der blive udarbejdet en uddybende og udførlig 

vejledning / informationsmateriale omkring de forskellige valgmuligheder som vil blive runddelt til hver enkelt 

husstand.    
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   Dyrup Sanderum Antenneforening  Budget 2016     

   1.000 kr.     

      

   Udgifter  Indtægter     

      

   Årskontingenter TV + IN  1.923    

   Internetforbrug  3.091    
Øvrigt  

   salg  450    

   Renter og udbytte  200    

      

      

   Driftsomkostninger  900     

   DSA Teknik  950     

   Nyanskaffelser + renovering  900     

   Servicekontrakter  725     

   Administration  1300     

 

   4.775  5.664    

      

   Afskrivninger  46     

   Årets overskud  843     

      

   Balance   

      

      

   Bestyrelsens forslag til kontingent 01.04.16 - 31.03.17:     

      

   Årskontingent TV  360,-     

   Årskontingent TV + IN  600,-     

   Årskontingent IN u.TV  720,-     

      

      

   Rådighedsbeløb til kanalkøb pr. 01.04.16:     

   Grundpakke pr. måned  110,- (+ kontingent kr.30,- i alt kr.140,-)  

   Mellempakke pr. måned  290,- (+ kontingent kr.30,- i alt kr.320,-)  

   Fuldpakke pr. måned  445,- (+ kontingent kr.30,- i alt kr.475,-)  

      

              
            

      

  

Henrik Lindholm gennemgik budgettet for 2016  

5.664   5.664      
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Henrik Lindholm  

Spurgte om der var spørgsmål til gennemgangen af kontingent, beløbsramme, valgmuligheder og budgettet.  

  

  

Brian Bak  

Hvis man ønsker de nye muligheder og har købt et CA-modul og bestilt et programkort til det 1. TV er det så 

muligt via nettet at Chromecaste signalet trådløst til et andet fjernsyn.  

  

Henrik Lindholm  

Det er helt korrekt, iøjeblikket findes der 2 apparater, AppleTv & Chromecast, som kan streame signalet 

trådløst til andre TV. Med denne mulighed er det kun nødvendigt at købe ét CA-modul med ét programkort 

og derved have mulighed for at se TV på øvrige TV-apparater i husstanden.   

  

  

Et spørgsmål fra salen  

Er der begrænsninger på hvor mange tablets du kan se TV på samtidigt.  

  

Tommy Knudsen  

Der kan ialt ses TV på 2 tablets af gangen.  

  

  

Kaj Møller Nielsen  

Der var ikke flere der ønskede ordet, og dermed blev budgettet for 2016 godkendt.  

  

  

  

Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter  
  

På valg var Henrik Lindholm, Kent B Hansen og Tommy Knudsen og alle modtog genvalg.  

Jytte Kross ønsker at afgå før tid og derfor foreslår bestyrelsen Søren Kvist i stedet for. Kaj 

Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var.  

  

Valgt blev Henrik Lindholm, Kent B Hansen, Tommy Knudsen og Søren Kvist.  

  

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.  
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Dagsorden pkt. 8. Eventuelt  
  

Kaj Møller Nielsen spurgte om der var spørgsmål til eventuelt, men der var ingen som ønskede ordet.  

  

Henrik Lindholm  

En stor tak til generalforsamlingen for at stemme ja til bestyrelsens budgetforslag og dermed de nye 

muligheder med YouSee, selvom det giver nogle gener for grundpakken, men vi ser det som en stor fordel 

for foreningens fremtid og medlemmerne som helhed.  

  

Næste års generalforsamling bliver onsdag den 25. januar kl. 19:30 samme sted. Tak for god ro og orden og 

tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00.  

  

  

  

 Referent        Dirigent  

 Dato        Dato  

  31. januar 2016  

    

    31. januar 2016  

              

Torben Broholm      Kaj Møller Nielsen  

 


