
Referat af generalforsamling 2015  i antennelauget i Vestre Kirkevej 
området

Dato: torsdag den 19. marts 2015 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. 
e. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
(på valg er Thomas Baunsgaard og Jørgen Thomsen, suppleant skal nyvælges)
g. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )
h. Eventuelt.

8 husstande var repræsenteret. Der var tillige modtaget en række fuldmagter til punkt d.
 
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. 

Ad c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.
 
Ad d 
Der var indkommet 4 forslag til behandling, alle omhandlende nye kanaler.
Alle de indkomne forslag var tjekket fsv. angår at det nuværende udstyr er tilstrækkeligt til, at de
kunne lægges på anlægget. Priserne var oplyst ved en udsendelse af en mail med priserne.

1) TV2 sport beholdes
For stemte 2 af tilstedeværende + 3 fuldmagter = 5
Imod stemte 4 + 3 fuldmagter = 7
Forslaget faldt

2) Kanal 5 anskaffes
For stemte 0 af de tilstedeværende + 2 fuldmagter = 2
Imod stemt 5 + 3 fuldmagter = 8
Forslaget faldt

3) TV2 News anskaffes
For stemte 2 af de tilstedeværende + 3 fuldmagter = 5
Imod stemte 6 + 3 fuldmagter = 9
Forslaget faldt

4) CNN afskaffes og BBC World News anskaffes i stedet for
Eftersom det blev oplyst, at Comwell kræver CNN, kan denne kanal ikke afskaffes. Der blev 
derfor stemt om, hvorvidt BBC World News skulle anskaffes.
For stemte 5 af de tilstedeværende + 3 fuldmagter = 8
Imod stemte 0 + 3 fuldmagter = 3
Forslaget blev godkendt.



Hvert år har medlemmerne mulighed for, at stemme om, hvilke kanaler der skal udsendes. Så 
alle opfordres til at indsende deres forslag til generalforsamlingen om tilføjelse og afskaffelse af 
kanaler.

Generalforsamlingen udtaler, at man mener, at årsbidraget til lauget ikke bør overstige 3.000 kr. 
i 2015 priser. Dette var ud fra den pris, som konkurrenterne tilbyder for deres mellempakke, som
vores udbud svarer til.

Dette betyder, at ved tilføjelse af nye kanaler bør tilsvarende besparelser finde sted ved 
afskaffelse af en eller flere kanaler. 

Ad e
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Beslutningen under indkomne forslag betyder, at 
udgifterne forøges med 34 kr. p.a. pr. medlem.

Bestyrelsen foreslog kr. 2.700 uændret fra 2014. Dette blev vedtaget med 8 stemmer for og 
ingen imod.

Bestyrelsen har udført en del af arbejdet på anlægget i det forløbne år. Man har ikke lavet en 
serviceaftale, idet man har vurderet, at en sådan ikke er nødvendig i øjeblikket. Dette er 
baggrunden for det lave udgiftsniveau. Denne linje fortsættes om muligt i 2015. 

Ad f
Begge bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Ny suppleant blev Hans-Jørgen Skovgaard, 
Tranevej 21.

Ad g
Genvalg af revisor.

Ad h (Eventuelt)
Kanaludbud blev kommenteret og vurderet.

Det bl.a. påpeget, at vi fremover bør satse på et kanaludbud, som streamingtjenesterne fx Netflix
ikke tilbyder. Det omfatter bl.a. de dansksprogede kanaler fra DR og TV2 og kanaler med 
dagsaktuelle emner som nyheder og sport mv. 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med forskellige andre ideer for at forbedre laugets evne til også i
fremtiden at være en attraktiv leverandør af TV-signaler, herunder muligheder for streaming-
tjenester direkte på anlægget. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 20:10
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