Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
I alt 39 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 Hjallelse Avis
onsdag den 7. januar 2015 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
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. Det er min
traditionelle indledning.
I år må jeg straks herefter spørge: Hvad sker der lige for håndbolden?
Nu har i fået flyttet generalforsamlingen for at give plads til håndbold, og hvad sker; de flytter med. Men, nu
holder vi fast, og bliver i denne uge.
I 2014 har bestyrelsen afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder og vi har haft brug for 2 ekstraordinære
bestyrelsesmøder. Dertil har vi været inviteret til et grundejermøde i Sanderum Torvebys grundejerforening.
Derudover har det været et år, hvor vi ikke har været så aktive udadtil.
Driften af foreningen kører også upåklageligt, der er styr på driften, og vi har ikke problemer, som vi ikke
straks kan løse. Vi oplever et svagt fald i antal medlemmer, ikke at det betyder noget stort, men vi
konstaterer, at det sker.
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Som tidligere år, er vi også i årets løb blevet kontaktet af politiet, flere steder fra, i forbindelse med
opklaringssager relateret til internettet. Kedeligt, men, som i ved; vi hjælper 100%, og fuldstændigt, i den
slags sager.
Sidste vinter fik vi gravet den fiber ned, som var nødvendig for at vi kan se bl.a. TV2 Fyn og dk4 i HD.
Desværre stod jeg på denne plads og lovede, at det ville være på plads indenfor 6-7 uger. Det tog længere
tid, men nu er den heldigvis på plads. Kan ikke andet end beklage mit løfte!
På den gode side, så har vi opgraderet vores internetforbindelse, så man som medlem er gået fra en 15/3
forbindelse til 50/25, og stadig til samme pris som vi nu har haft i mange år. Den opgradering stod på i lang
tid, fordi vi testede på et par øer for at undersøge effekten. Det var ok, og i efteråret fik alle den bedre
forbindelse, dog forudsat man har et af de nye modemmer. Der betyder at vi har byens billigste internet, og
formentlig også noget af det billigste i landet!
Jeg kan konstatere, at der både er tillid til, og efterspørgsel efter vores internet-forbindelse. Vi har nu ca.
65% af samtlige medlemmer på vores eget net, det er en meget høj procentdel, og det er vi faktisk ret stolte
af i bestyrelsen.
Det viser, at vores model, er rigtig, og vi kan se at vores naboforeninger nu er ved at nærme sig vores
niveau på pris.
Vi har stadig en del medlemmer som bruger nogle ældre modems. Dem håber vi snart kan udfases, for de
står i vejen for at kunne foretage software opgraderinger til yderligere forbedring af nettet. Vi forsøger at
undgå at komme i en situation hvor vi må erklære disse for ubrugelige, men vi kan blive tvunget til det.

Nu talen er på internet, og de dele som følger af det; så har vi været rigtig meget ’generet’ af, at nogle af
vores medlemmer desværre har troet, at vi udsendte en mail og bad om id og adgangskode. Det vil vi
ALDRIG gøre, vil jeg gerne pointere.
Ikke desto mindre, så var der nogle som - pligtskyldigt – kunne man fristes til at sige, sendte disse
oplysninger. Og brød ’fanden’ løs, for så blev disse medlemmers mails anvendt som udgangspunkt for
massiv spam-udsendelse og måske også meget andet, som internet kriminelle kan gøre.
Resultatet har i al fald været, at der fra vores mailservere har været sendt så meget spam ud, at vores
domaine var tæt på at blevet lukket fra andre store udbydere. Derfor måtte vi arbejde på at finde andre
løsninger, så I, som medlemmer, kan bruge jeres mail som i plejer.
En ulempe har det medført; det er ikke muligt at udsende mere end 60 mails pr. time, hvilket også dækker
for de fleste. Men, de af jer som arbejder med foreningsarbejde eller andet, der kan det være et problem når
man skal sende til mange.
Så, spred til venner og naboer; svar aldrig på mails som beder om centrale oplysninger fra mails og meget
mere.
Som de mest trofast generalforsamlingsgængere ved, så har vi i flere år brugt Tommy Knudsen til at opsætte
og vedligeholde bl.a. vores hovedstation. Nu er det opstået en situation hvor vi har mulighed for at udbygge
dette samarbejde, så Tommy bliver fuldtidsansat servicetekniker på vort net og hovedstation i foråret 2015.
Bestyrelsen har drøftet dette meget nøje, og fundet, at der vil medføre så mange fordele, at vi endeligt
besluttede at tage dette nye skridt. Så fra foråret, står vi selv for det daglige vedligehold af net og
hovedstation.
Vi skal selvfølgelig stadig have en supplerende kontrakt til hjælp og støtte til større problemstillinger, så
derfor skal vi have en anden, og mindre omfattende kontrakt, end den nuværende.
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Vi er i bestyrelsen sikre på, at dette vil sikre os et, til stadighed, bedre net og en kortere vej fra et medlem
fejlmelder, til fejlen er identificeret og udbedret. Vi glæder os til at det træder i kraft i foråret.

Der sker meget på området for udsendelse af TV-signaler, store forandringer er på vej. Forandringer som
skaber usikkerhed hos både signaldistributører og programleverandører. Det kommer til udtryk på mange
måder.
Vi oplever det selv i foreningen, hvor vi oplever at TDC-koncernen har markedsført sig aggressivt i vort
område, og ’taget’ cirka 40 af vores medlemmer. Det er selvfølgelig træls for os øvrige, for så er vi jo de
færre til at dække omkostningerne. Men, det er selvfølgelig også en måde at ’spise’ os på….
Det sker dog også på andre områder. Markedet for såkaldt ’flow-TV’ skrumper. Flow-Tv er det som de fleste
kender som det, hvor man blot tænder tv’et, surfer rundt, og ser hvad der sendes lige nu. En slags tilfældigt
tidsfordriv for mange, da man ofte bare hænger ’på’ et sted, hvor noget kan fascinere og prikke til
nysgerrigheden.
Flere og flere foretrækker i dag, at se noget helt præcist, og man vil gerne se dette, når det passer ind i
dagsrytmen, og man vil gerne kunne stoppe og holde pause, når det er nødvendigt. Blandt andet dette, er
med til at udbrede streamet TV. Mere om det om lidt.
Samtidig øges kravene om kun at betale for de kanaler som man reelt ønsker at se. Flere og flere
konstaterer, at der er mange kanaler i deres pakker som der aldrig ses i husstanden. Det virker logisk, kun at
have og betale for dem man ser. At det bliver dyrere, at se færre kanaler, er en sag de færreste
gennemskuer.
Det ændrer dog ikke ved, at ønsket er både legitimt og logisk.
Endelig, så er der den nye trend, at det ikke er helt ualmindeligt, ikke at have et TV. En opgørelse fra
England viser, at 8 % ikke har en TV dér.
Den ændrede adfærd på disse områder, går stærkt og sker samtidigt, og det truer programselskaberne på
deres seerandele og antal af kanaler de kan sende, og dermed også deres reklameindtægter.
Det truer kanalleverandørerne på deres profitmargin, da antallet af kanaler vi vil købe, falder, og på antallet
af medlemmer i foreningerne som ønsker de dyre pakker, også falder. Dermed truer det også os, på vores
økonomi. Også mere om det, senere.
Det vigtige for bestyrelsen lige nu er, at sikre at vi kan levere de kanaler I vil have som medlemmer, og det er
ligeså vigtig for os, at kunne fastholde vores nuværende forretningsmodel, i al fald, på den korte bane.
Vores forretningsmodel i foreningen er, som i kan konstatere her på generalforsamlingen, år efter år: Vi
formidler kanalerne til listepriserne, og kæmper hvert år for at skaffe rabatter, som kan medvirke til, at vi har
økonomi til grave flere lysledere ned, og til stadighed opgradere og udvide med de små, men knalddyre
bokse i hovedstationen, som kan sende såvel TV, som Internet ud til jer, som medlemmer.
Det er min vurdering, at vi står overfor det, eller de, sidste år, hvor vi kan fortsætte med den
forretningsmodel.
Dette fordi vi, som medieforbrugere, ændrer ønsker til hvad vi vil se, hvornår, hvordan og på hvilken platform
det skal ske, det ændrer sig.

Streaming er tidens nye løsen.
Danmarks Radio har et helt fantastisk koncept for streaming, helt frit tilgængeligt. Efter min mening, public
service i verdensklasse.
De øvrige store har det også:
• TV2 Play er rigtig godt, men koster,
• TV3 har Viaplay, men koster,
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•

SBS kommer med et streamingskoncept, men koster

Til disse kommer så helt nye koncepter; Netflix, HBO med flere. Som også koster.
Så, det vi ser, er at de kendte programselskaber, ikke længere kun distribuerer på coax og satellit, men går
på IP-platformen (altså internet) med de langt mere flexible muligheder det giver.
Danmarks Radio har netop udsendt deres årlige rapport ”Medieudviklingen 2014” hvor hovedpointerne
blandt andet er følgende:
1.
2.
3.
4.

Fald i hvor meget man ser tv, fra 3 timer til 2 timer og 53 minutter
2 % er cablecuttere (dvs de har ikke kabeltv)
6 % er cableshavere (dvs de går i mindre pakker, hvad vi også ser)
15-29 årige er særdeles bevidste om deres medieforbrug, mere end det nogensinde er set før. De
gider ikke se hvad der ikke passer dem.
5. Streaming er øget fra 23 minutter i 2013 til 37 minutter i 2014. Et faktum som ryster branchen.
6. 27 % husstande har Netflix, altså lidt mere end hver 4.

Samlet, så er der en bevægelse i gang, hvor vi ændrer vores vaner radikalt.
For mit eget vedkommende, så kan jeg konstatere, at vi i vores husstand højest så, samlet 3 timers flow-tv,
alt i alt, i december, men så to hele serier fra Netflix. På fjernsynsskærmen, men streamet og uden reklamer.
Så er jeg fremme ved min pointe; dette er en udfordring for vores (og andre) foreninger og virksomheder i
dette segment.
Det som er livsvigtigt for os som forening; rabat fra kanalleverandørerne, udfordres naturligt, når ønsker og
vaner ændres.

Vi gennemførte som bekendt en medlemsundersøgelse i efteråret.
Den bedste foreningen nogensinde har gennemført, da 37,4 % svarede på den. Med den har vi solidt fået
fastslået hvad det er medlemmerne ønsker, og derfor er der nu forslag om to nye TV 2 kanaler; Fri og Sport
– de er massivt ønskede. Så, der er få ændringer i år i kanalsammensætningen, hvor disse to er de nye og
største ændringer.
Undersøgelsen viste også, at jer med grundpakkerne, er dem som streamer mest, 80 % med grundpakke
streamer, mens ’kun’ 58 % i fuldpakken gør.
Vi har været særdeles interesseret i at vide, hvad pakkerne må koste, og kan se, at vi ligger nogenlunde på
et niveau som er OK for grund- og mellempakken, mens fuldpakken ønskes lidt billigere. Det er dog
ualmindelig svært, da kanaler med sport er meget dyre!
Vi har – forud for undersøgelsen – arbejdet hårdt på at skabe en ny mulighed, at opdele fuldpakken i to
pakker; en familie- og en sportspakke. Derved ville man kunne lave en bedre tilpasning på den måde, at
man kunne undgå at betale for de meget dyre sportskanaler, hvis man alene er interesseret i familie delen,
og omvendt.
Det, fordi vores hensigt var, at man fra mellempakken frit skulle kunne vælge mellem en af de to, eller
begge, selvfølgeligt.
Det er vi imidlertid gået fra igen. Det af tre grunde.
1. Den første grund er, at vi ville miste et skyhøjt beløb i markedsføringstilskud og rabat.
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2. Den anden grund er, at Viasat er meget stærk modstander af denne konstruktion, og har
modarbejdet det, alt det de har kunnet. Selvfølgelig med smil på læben, men man er ikke i tvivl om at
vi har været i gang med at gøre noget som truer deres indtægter betydeligt.
3. Den tredje, og som blev afgørende, er, at vi egentlig tror på, at de forandringer som sker, er så store,
at vi gør klogt i at vente med at investere i radikale ændringer, men se, hvornår er markedet endeligt
modent til, at man kan nøjes med en grundpakke, og derfra vælge det som man ønsker pr husstand.
Så, konklusionen er; i år har vi tre pakker som vi plejer. Vi flytter alle gratiskanaler til grundpakken, og tilføjer
de to nye TV2 kanaler, plus National Geographic til mellem- og fuldpakken.
Uanset hvad vi gør, så står vi overfor en ny virkelighed, hvor foreningens hidtidige forretningsmodel, står for
skud. Det er vigtigt at generalforsamlingen ved det.
For, når den situation opstår, at man vil kunne vælge pr husstand hvad man vil se, så har det en række
konsekvenser:
For foreningen:
1. Vores rabatter og markedsføringstilskud, forsvinder, eller reduceres så væsentligt, at vi ikke kan
regne med det som indtægt (se regnskabet)
2. Vi skal investere i kostbart udstyr som muliggør individuelle sammensætninger pr husstand
3. Vi skal udbygge vores afregningssystem betragteligt.
Samlet medfører det, at vores grundlag for at udbygge nettet, som til i dag alene er financieret af rabatter og
markedsføringstilskud – forsvinder.
For medlemmet:
1. Hvert tv i husstanden skal have en form for decoder
2. Hver kanal bliver markant dyrere, Viasat siges at tage tre gange prisen, og TV 2 vil tage dobbelt op.
Samlet, så vil det formentlig blive samme priser som i dag
3. Man skal påregne, at kontingentet må stige, det for at vi kan udbygge og vedligeholde nettet, så det
kan leve op til dagens krav.
Så, hvor mærkeligt det end kan lyde, så er det billigste endnu, at fortsætte med de tre pakker som vi har haft
i mange år. Det er stadig en fidus at betale lidt for kanaler man ikke ser, da fritvalg som sagt vil have rigtig
mange andre konsekvenser.
Så, konkluderende på dette område, så kan jeg give generalforsamlingen min garanti for, at vi følger dette
ekstremt opmærksomt, og at vi i det kommende år, gør alt hvad vi kan for at følge med i udviklingen, og hele
tiden søge at nå frem til en struktur som giver den enkelte mest muligt frit valg.
Men, det er på ingen måde lige om hjørnet, og det er på ingen måde gratis – mildest talt!
Så, lad mig afslutte med hvad der skal ske det kommende, og følgende år:
1. Vi skal udvide vores lysleder kabling i Sanderum, som vi gjorde i Dyrup i 2013. Vi forventer at det vil
koste omkring 6-7 mio. Kr.
Det er nødvendigt, for dermed kan vi sikre at IP-trafikken kan øges, og vi forbedre signal/støj
forholdene på coax-delen, ved at gøre de coax-baserede kabelstrækninger kortere. Vi vil bruge 2015
på at forberede dette arbejde, og forventer at det vil starte primo 2016.
2. Vi vil være særdeles opmærksomme på hvordan udviklingen på mulighederne for en mere individuel
kanalsammensætning kan ske
3. Vi vil arbejde på at afdække hvordan foreningens fremtidige forretningsmodel skal og kan være –
alle i Danmark er udfordret på det område, og vi vil være forberedte, så godt som det overhovedet er
muligt.
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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.
Leif Andreassen
Havde et par spørgsmål:
1. Kan det lade sig gøre at sælge sit modem for internettilslutning til antenneforeningen (kontoret) hvis
man fraflytter foreningen?
2. Kan der diskuteres programvalg, programindhold i de enkelte pakker, på generalforsamlingen?
Henrik Lindholm
1. Et modem er et personligt eje og kan altid sælges ved fraflytning til en eventuelt ny ejer.
Derimod kan et modem ikke sælges tilbage til antenneforeningen (kontoret).
Der sker en stor udvikling med modems og derfor kan de kun købes som nye på foreningens kontor.
2. Jf. vedtægterne kan der på generalforsamlingen ikke stemmes om programindhold i de enkelte
pakker. I stedet for stemmer man om beløbsrammen, jf. dagsorden pkt. 5,”Godkendelse af budget,
herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer”
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 2014
1.000 kr.
Udgifter

Indtægter

TV Årskontingent
Programsalg inkl. Copydan
Rabatter
Internet inkl. årskontingent
Øvrige inkl. Modems
Renteindtægter

Budget 2014
1.000 kr.
Udgifter

Indtægter

1.751
12.553
1.052
3.150
556
148

Programkøb inkl. Copydan
Driftsomkostninger
Nyanskaffelser og Renovering
Servicekontrakter
Administration

12.468
1.097
576
976
1.055

12.456
1.179
450
1.021
1.221

16.172
Afskrivninger
Årets overskud

19.210

1.380
1.658

Balance

1.760
12.460
0
3.016
522
57

16.327

17.815

1.380
108

19.210

19.210

17.815

17.815

Balance pr. 31. december 2014
Aktiver
1.000 kr.
Værdipapirer
Huslejedepositum
Anlæg
Afskrivninger
Varelager Modems
Tilgodehavender
Forudbetaling
Periodeafgrænsningsposter
Likvider

Passiver
1.000 kr.
1.748
10
6.792
-5.412
178
295
1.067
148
10.358

Formue 1. januar 2014
Overskud
Formue 31. december 2014

Moms
Kreditorer

15.184

11.537
1.658
13.195

207
1.782
15.184

Kursværdi værdipapir 1.987 t.kr.
Odense SV, den 21. januar 2015.
Jytte Kross, kasserer.

Bo Bødker redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2014.
Bo Bødker
Er der spørgsmål til regnskabet.
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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
Dyrup Sanderum Antenneforening

Budget 2015
1.000 kr.
Udgifter

TV årskontingent
Programsalg incl. Copydan
Internet incl. årskontingent
Øvrige incl. modems
Renteindtægter
Opnåede leverandørrabatter
Programkøb incl. Copydan
Driftsomkostninger
DSA Teknik
Nyanskaffelser + renovering
Servicekontrakter
Administration

1.720
12.301
3.248
541
120
0
12.301
1.002
761
450
887
1.221
16.622

Afskrivninger
Årets underskud
Balance

Indtægter

17.930

1.380
72
18.002

Bestyrelsens forslag, kontingent 2015:
Uændret
Årskontingent - TV
Årskontingent - Internet

500
250

Rådighedsbeløb til kanalkøb pr. 1. april 2015:
Grundpakke pr. måned
Mellempakke pr. måned
Fuldpakke pr. måned

86
287
475

18.002

Henrik Lindholm fremlagde budgettet for 2015.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet holdes uændret, samt rådighedsbeløb til kanalkøb, som nævnt ovenfor.
Internetforbindelsen udgør 100,- pr. måned pr. tilsluttet medlem.
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Kaj Møller Nielsen
Er der er spørgsmål til budgettet.
Jørgen Mikkelsen
Er det muligt at komme med forslag til kanaler til prøvekanalen.
Henrik Lindholm
Vi vil rigtig gerne have forslag til valg af kanaler til prøvekanalen. Det eneste kriterie er at kanalen skal kunne
vises i HD-kvalitet. I øjeblikket vises TV2-Sport frem til 1. marts.
Leif Andreassen
Hvornår træder de nye kanaler i de enkelte pakker i kraft.
Henrik Lindholm
Kontrakter med forskellige programleverandører løber altid frem til 31. marts hvilket betyder at vi hvert år kan
skifte kanaler i de enkelte pakker pr. 1. april.
Kaj Møller Nielsen
Der var ikke flere der ønskede ordet, og dermed blev budgettet for 2014 godkendt.

Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter
På valg var Jytte Kross og Torben Broholm og begge modtog genvalg.
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var.
Valgt blev Jytte Kross og Torben Broholm.
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen havde foreslået Jonna Hansen og Nels Kenne.
Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 7. Valg af revisor og 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 som ønskede ordet.
Henrik Lindholm
Næste års generalforsamling bliver onsdag den 27. januar kl. 19:30 samme sted. Tak for god ro og orden og
tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45.

Referent
Dato
31. januar 2015

Dirigent
Dato
31. januar 2015

Torben Broholm

Kaj Møller Nielsen
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