
Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

Dato: Mandag den 25. februar 2013 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, vedtægtsændringer og forslag til kanaludbud
e. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne.
f. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
    (på valg er suppleant Per Rosendal og kasserer Thomas Baunsgaard )
g. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )
h. Eventuelt.

16 husstande og 2 fuldmagter var til stede på generalforsamlingen. 

Ad. a
Jørgen Thomsen blev valgt. Kai Herold valgtes som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. b
Beretningen blev fremlagt af formanden Hans Jørgen Brandt. 
Beretningen blev godkendt. (se bilag)

Ad. c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt. Der var spørgsmål 
fra salen om, hvorvidt skyldig omkostning var betalt og omkring størrelsen af udestående bidrag. 
Det blev besvaret, at alle skyldige omkostninger var afregnede, og at alle bidrag pånær et dødsbo 
var afregnet.

Ad. d 
Der var indkommet forslag til behandling:

- Fra bestyrelsen omkring nye vedtægter
- Forslag om Kanal 4
- Forslag om 6'eren
- Forslag om TV2 News

I det nye udstyr er det muligt at nedtage kanaler, som er på samme transponder/MUX uden nye 
udgifter andet end signalafgiften til udbyderen og KODA afgift. Dette er skitseret i det udsendte 
materiale.

Der er ligeledes:
- mulighed for internet, men prisen og de tekniske begrænsninger er ikke nøjere undersøgt. 
- mulighed for udbud af kanaler, som er krypteret og som dem der vil se dem, kan købe et 

kort hertil fra signaludbyderen. Markedet herfor er nyt og ikke endeligt fastlagt.

Nogle har set på muligheden for TV signaler fra TDC via internet, men man mente, at kvaliteten 
lod en del tilbage at ønske. Prisen var også højere end foreningens tilbud.
Nogle havde undersøgt muligheden for andre udbydere, men havde fundet, at de eneste som 
kunne levere var Boxer, hvor foreningens tilbud stadig var billigere og bedre.

Et års afgift i foreningen + udgiften til modernisering af anlægget er stadig mindre end prisen for 
et år for den store pakke hos YouSee.



Det er stadig åbent for bestyrelsen, hvad medlemmerne ønsker man skal arbejde på fremover. 
Nogen mente internet, nye kanaler, HBO, Netflix, mens andre mente, at foreningen var en 
afviklingsforening pga. udviklingen er løbet fra den slags foreninger. 

Den holdning har bestyrelsen ikke, måske på meget lang sigt, men hverken på kort eller 
mellemlang sigt. Det er naturligvis noget man til stadighed vil overveje i lyset af udviklingen på 
markedet.

Vi har plads til 2 nye modtagerkort i vores hovedstation, dvs. 2 nye transpondere med 1-6 
kanaler på hvert kort. Skal vi have flere, skal der udvides med et nyt rack til 25-30 tusind kroner, 
hvorefter antallet af kortpladser derefter er fordoblet til 32.

I det nuværende net har vi plads til ca. 16 frekvenser (UHF-kanaler) med hver ca.  4 TV-kanaler 
dvs. omkring 64 kanaler, hvoraf vi pt bruger 22. Hovedstationen kan, som den står i dag, let 
udbygges med kort til disse kanaler. Begrænsningen ligger som nævnt ovenfor i antallet af 
modtagerkort.

Herefter blev forskellige kanalforslag diskuteret inklusive priserne, og om der bør sættes 
begrænsninger på udgifterne.

Beslutning om kanaludbud

Det blev herefter stemt om de forskellige forslag og følgende blev besluttet:

1) Det blev valgt ikke at begrænse udgifterne til et bestemt beløb, da afgifterne til 
signalleverandørerne vokser ret meget hvert år. Ligesom KODA afgiften gør.

2) Kanal 4 var foreslået til 176 kr. p.a. pr husstand. Dette blev afvist med 0 stemmer for og 
16 imod. 

3) 6'eren var foreslået til 179 kr. p.a. pr husstand. Dette blev vedtaget med 8 stemmer for 
og 7 imod. I 2013 kan kanalen formentlig leveres til 0 kr mod at den også abonneres på i 
2014.

4) TV2 News var foreslået til 232 kr. p.a. pr husstand. Dette blev afvist med 7 stemmer for 
og 10 imod.

5) EPG (elektronisk program guide (bruges til harddiskoptagere mv)). Det ville koste 3-4000 i 
engangsudgift til et signalkort samt optage en af de 2 ledige kortpladser vi har. Der er 
ingen relevante kanaler på denne transponder. Der ville ikke være nogen signalafgift, da 
oplysningerne er gratis. Den omfatter ikke Viasat kanaler.
Dette forslag blev afvist med 3 stemmer for og 8 imod. 

6) Viasat pakke som er på samme transponder som nogle af vores andre kanaler, omfattende 
Natur, Krimi og Playboy sendes henholdsvis dag, aften og nat, så 3 kanaler på en kanal. 
Til 53 kr. p.a. pr husstand. Denne blev vedtaget med 8 stemmer for og 6 imod.

7) Forslag om at erstatte CNN med BBC World News til 34 kr. p.a. pr husstand. Dette blev 
afvist 7 stemmer for og 8 imod.

8) Animal Planet var foreslået til 75 kr. p.a. pr husstand. Dette blev afvist, da ingen stemte 
for forslaget.

9) Kanal 5 som koster 278 kr. p.a. pr husstand udgår. Dette blev vedtaget med 14 stemmer 
for og 0 imod. Efterfølgende har det vist sig, at vi leverer signalet til Comwell mindst i 
2013, så det ikke er muligt at nedlægge kanalen. 

Ændringerne i kanaludbudet vil derfor være følgende:
6'eren tilføjes 
Viasat Nature (6-20)/Crime(20-24)/Playboy(0-4) (i samme kanal) tilføjes
Lokalkanalen for Sjælland tilføjes  (såfremt eksisterende antenne er tilstrækkelig) 
TV2 Øst tilføjes (såfremt eksisterende antenne er tilstrækkelig)
EPG (Elektronisk Program Guide) søges forbedret med dækning af flere kanaler med eksisterende 
udstyr. 



Fremover vil der således være 26 kanaler på vores anlæg. 6'eren vil komme på anlægget i løbet 
af kort tid. Viasat-kanalen kommer muligvis først omkring 1. juni, hvor nogle programaftaler med 
Viasat skal genforhandles.

Vedtægtsændringer
Dirigenten fremlagde de foreslåede vedtægtsændringer og deres baggrund. Primært 
modernisering, præcisering og tilføjelser som gør det muligt at tilkoble huse med flere husstande 
og bruge internet på vores netværk, såfremt det på et tidspunkt måtte være ønsket.

Peter Olufsen mente, at der i §7 burde stå en passus

1) En grænse for formuens størrelse, en mulighed for udbetaling af medlemmers andel af 
formue ved udmeldelse.

2) Mulighed for udmeldelse med kortere tidsfrist end den nuværende regel som siger 3 
måneder før udløb af et år. Forslag om 2 måneder.

Efter diskussion og mange indlæg, blev det besluttet:

Punkt 1) blev afvist. 0 stemmer for og 16 imod.

Punkt 2) blev vedtaget efter anbefaling af kassereren og bestyrelsen. 16 stemte for og 0 imod.
Mindre end 2 måneder ville kunne give problemer fsv. angår afmeldelse af medlemmet overfor 
signalleverandører og dermed betaling af programafgiften.

De samlede vedtægtsændringer blev vedtaget med 16 stemmer, hvilket udgjorde mere end 60% 
af de fremmødte, men da fremmødet ikke var 28 (60%) af medlemmerne, vil der blive indkaldt til 
en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Ad. e
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Kontingentet blev fastlagt til 2.350 kr. pr. husstand for 
2013.
 
Ad. f
Genvalg af Thomas Baunsgaard til bestyrelsen og Per Rosendal som suppleant.

Ad. g
Som revisor genvalgtes Kai Herold.

Ad. h Eventuelt

Pixelfejl
Dette fandt igen i år vej til eventuelt. Da der ikke er tale om et generelt problem, blev de enkelte 
henvist til at tage kontakt til Jørgen Thomsen, som herefter vil forsøge at analysere og afhjælpe 
problemerne. De berørte bedes tage kontakt til Jørgen for en aftale.

Farvevalg på hjemmesiden
En opfordring til Jørgen om at vælge nogle andre farver end grøn/rød på hjemmesiden, da nogle 
fandt disse farver vanskelige at læse. (Er efterfølgende ændret)

Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden kl. ca. 21:30



Beretning for året 2012.

Det program og kanal udbud vi har i dag, er på baggrund af generalforsamlingsbeslutningen i 
2012.
Bestyrelsen var på generalforsamlingen året før blevet pålagt at undersøge og indhente bindende
tilbud på digitalisering og udvidelse med 3 kanaler. Den ombygning og modernisering af hele 
vores anlæg, har været vores primære opgave i 2012.

Vi havde 4 tilbud, med  forskellige løsninger og forskellige priser. Bestyrelsen fik mandat til at 
arbejde med den Triax løsning vi har i dag. Det er en modulopbygget digital hovedstation, som 
ved udbygning kan rumme flere kanaler, alm. digitale kanaler samt HD kanaler.

Det er Dansk Antenneservice der har stået for udbygning af hovedstation og udskiftning af  
forstærkere samt udskiftning af fordelere og optimering af alle standere.

Under projekteringen fik vi tilbudt nogle UHF forstærkere til 0 kr. samtidig med at vi fandt det 
tiden at optimere vores standere fra de gamle printkort til nye HF og myretætte fordelere. Det 
sammen med en ny forstærker på Vestre Kirkevej sikrer et ensartet UHF signal i hele anlægget.

Det betyder, vi i dag har et nyt og relativt moderne anlæg, idet kun kabler og hus på standerne 
er de oprindelige. Alt andet er fornyet. De vedtagne 3 kanaler TV2 FILM HD, SV1 og SV2 er 
kommet på og vi har dermed i alt 22 kanaler. Ved siden af sender vi 8 analoge kanaler som 
Comvell  bruger. Et anlæg som har udbygningsmuligheder.

Comwell har været inddraget under hele forløbet. De havde et ønske om at kunne udsende de 
analoge TV signaler et stykke tid endnu, da man ikke ville skifte alle TV-apparater på en gang. 
Dette har Comwell naturligvis selv betalt, ligesom de har betalt aftaleandelen af hovedstationen.

Vi havde alle håbet på en opstart lidt før på året. Men ting tager tid og vi søgte hele tiden  det 
sidste nye udstyr og de bedst mulige løsninger til anlægget.

En sådan udbygning giver megen mødeaktivitet i bestyrelse, med leverandører og Comwell. Dette 
har været klaret med mail og telefon og utallige er de mails der har været i luften i løbet af året.
Vi i bestyrelsen tror på, vi har fået en rigtig god løsning, som er brugbar et stykke tid ud i 
fremtiden.

Antennelauget har i dag 46 medlemmer, det er en beskeden fremgang på 2 medlemmer. Med de
muligheder vi har fået, tror vi på at flere vil kunne se en fordel i at blive medlem hos os.
 
Jørgen Thomsen har med sin store viden på området, påtaget sig leverandør kontakten og har på 
laugets vegne kunnet give kvalificeret med og modspil i forhandling om teknik og priser m.m.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, den store aktivitet har som nævnt været på mail.

Jørgen og Thomas tog sig af gravearbejdet til den nye forstærker på Vestre Kirkevej. Tak for det.

Tak til alle for et godt samarbejde og stor tak til Jørgen for dit store arbejde med vores udbygning 
i 2012.

Hans Jørgen Brandt
formand


