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Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

Dato: Mandag den 27. februar 2012 kl. 19:00
Sted: Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, Roskilde

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

a. Valg af dirigent
b. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år
c. Aflæggelse af årsregnskab
d. Indkomne forslag, herunder drøftelse af/og beslutning om tilbud på ombygning/udvidelse af 
vores anlæg (jævnfør tidligere udsendte tilbud)
e. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne.

(Årsbidragets størrelse afhænger af, hvad der bliver besluttet under punkt d.)
f. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

(på valg er formand Per Rosendal og suppleant Jørgen Thomsen )
g. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )
h. Eventuelt.

16 husstande (23 personer tilstede) var repræsenteret på generalforsamlingen. 

Ad. a
Jørgen Thomsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. b
Beretningen blev fremlagt af formanden Hans Jørgen Brandt. 
Beretningen blev godkendt. (Beretningen vedlægges referatet/kan ses på hjemmesiden)

Ad. c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet og det blev godkendt uden kommentarer.

Ad. d 
Der var kun indkommet forslag til behandling fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen var på sidste års generalforsamling blevet pålagt: 

1) At undersøge og indhente 2 bindende tilbud dækkende en fuld digitalisering af anlægget 
inklusive de 3 nye kanaler og en tilhørende servicekontrakt. 

2) At udarbejde en oversigt over de økonomiske konsekvenser ved de forskellige forslag.
3) At indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at fremlægge 

resultatet og opnå den endelige beslutning.

Ligeledes blev der sidste år besluttet, at nettet skulle udvides med TV2 film samt Sverige 1 og 2, 
når det nye net var etableret.

http://www.antennelauget-vk.dk/


De enkelte indhentede tilbud var udsendt ifb. med indkaldelsen til generalforsamlingen. Disse 
blev gennemgået:

1) YouSee/TDC foreslog nye kabler, kun til skel, så skulle vi selv trække kabler derfra. Pris 
for etablering ca. 10.000 kr. pr. husstand, løbende 3.000 – 5.000 kr. pr. år i signalafgift. 5 
års binding. 
Fordele: nyt moderne net, tilkøb af telefon og internet. Intet maksimum på antallet af 
kanaler. 
Ulempe: dyr i anskaffelse, stor løbende udgift for at få samme kanaludbud som nu., 
binding i 5 år.

2) + 3) TRIAX tilbud, teknisk næsten det samme for begge, 3) er kr. 5-600 billigere. 
Anvender de eksisterende kabler. Hovedstationen på højskolen ombygges til fuld 
digitalisering.
Fordele: Fuld digitalisering af vores signaler. Moderne modulopdelt hovedstation som gør 
udvidelser billigere. Billig i anskaffelse ca. 2.300 kr. og samme årlige ydelse som nu.
Ulempe: Stadig det gamle net. Begrænset antal mulige kanaler, omkring 70 (med den 
nuværende teknologi), ingen mulighed for andre ydelser.

4) Dette tilbud var prismæssigt uinteressant, ca. 4.000 kr., da det teknisk set var en 
digitalisering af hovedstationen som tilbud 2 og 3

5) Boxerløsning.
Eksisterende kabelnet eller medlemmers egen antenne ved nedlæggelse af antennelauget. 
En pakkeløsning ligesom YouSee/TDC. Pris godt 3.000 kr. pr. år for ca. samme 
kanaludbud som nu, dog uden TV3 kanalerne.

Kommentarer
Alle tilbud er fastpris. 

Hvor længe kan de nuværende kabler holde?
Stofa har netop målt nettet igennem og fastslår, at det er 100% tæt, altså i prima stand. 
Standere har en printplade i sig, denne kan gå i stykker, men kan skiftes for meget små penge, 
skulle de gå i stykker.

Hvad er en MUX?
Tidligere var en tv-kanal lig med en signal kanal i vores net. Nu samles flere kanaler i samme 
signal kanal hvilket betyder, at en signal kanal kan indeholde op til 6 tv-kanaler dvs. i teorien op 
til 80 kanaler i vores net, men formodentlig mindre.

Bestyrelsen blev bedt om deres holdning til tilbudene

Generalforsamlingen bad om bestyrelsens holdning og formanden fremførte formålsparagraffen: 
at skaffe billigt TV signal til medlemmerne og at sørge for et varieret udvalg af kanaler.
Bestyrelsen ville derfor foreslå, at man valgte tilbud 3) som er den billigste TRIAX løsning, hvor 
leverandøren var lokal (Hedehusene), og hvor firmaet også kunne tilbyde en servicekontrakt som 
var væsentlig billigere end den nuværende.

Det blev fremført, at Comwell var villig til at tilpasse sig, uanset hvilken løsning medlemmerne 
måtte vælge. De er villige til at yde et tilskud til etableringen af en ny løsning, jævnfør vores 
tidligere opgraderinger af vores net og hovedstation. De har et udvidet behov for signaler ifb. 
med udvidelsen af hotellet, hvorfor de også af den grund er interesseret i en modernisering af 
vores net til fuld digitalt signal.

Beslutning
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indgå en aftale med tilbud 3) som var det billigste TRIAX tilbud 
indenfor de anførte priser i tilbuddet plus 10%. 



Bestyrelsen fremført, at eventuelle uventede omkostninger ville blive dækket af foreningens 
kassebeholdning.

Vores servicekontrakt med Stofa forventes ikke fornyet, idet vores nye leverandør tilbyder en ny 
sammenlignelig aftale til en noget mindre omkostning.

Kanaludvalg som det eksisterende tillige med de nye kanaler valgt i 2010.

Således vedtaget med 15 stemmer for og 1 stemme imod. Ingen afstod fra at stemme.

Ad. e
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Kontingentet blev fastlagt til 2.700 kr. pr. medlem for 
2012. Engangsindbetaling til ombygning af vores net til ca. 2.300 kr. pr. medlem.

Ad. f
Valg af Jørgen Thomsen til bestyrelsen og Per Rosendal som suppleant.

Ad. g
Som revisor genvalgtes Kai Herold.

Ad. h (Eventuelt)

Pixelfejl
Pixelfejl på især Tranevej blev omtalt, og der var enighed om, at man måtte nedsætte en task 
force til at se på dette, idet Stofa på trods af en stor indsats endnu ikke har kunnet løse 
problemet.

Nogle mente, at der kunne være tale om højfrekvent støj fra Stryhn som påvirkede signalerne, 
ligesom de nye højspændingsledninger, der just er gravet ned af DONG, blev omtalt som en 
anden mulighed.

Jørgen Thomsen tager initiativ til en undersøgelse af pixelfejl ved en fælles brugergruppe, hvor 
man tjekker for pixelfejl på samme tidspunkt på forskellige adresser på signalets vej. Herefter 
kan man afgøre, om det er fejl relateret til enkelte parceller eller hele nettet.

Henvendelse til støjtjenesten under Erhvervsstyrelsen blev foreslået. 
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden kl. ca. 20:30
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