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Roskilde, den 7. februar 2013

Til antennelaugets medlemmer.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00

i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelev-
hallen)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a.         Valg af dirigent
b.         Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år
c. Aflæggelse af årsregnskab
d. Indkomne forslag, herunder kanaludbud og vedtægtsændringer
e.         Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne

(Årsbidragets størrelse afhænger af, hvad der bliver besluttet under pkt. d)
f.          Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
            (På valg er bestyrelsesmedlem og kasserer Thomas Baunsgaard og suppleant Per Rosendal)
g.         Valg af revisor 

(På valg er Kai Herold)
h.         Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Antennelauget byder som sædvanlig på en beskeden, flydende forfriskning under 
generalforsamlingen.
.

P.B.V.

Hans Jørgen Brandt
       formand         



Antennelauget i Vestre Kirkevej-området 

Resultatopgørelse for perioden 1/1-2012 til 31/12-2012

Indtægter:
97.560,00 121.950,00

Indbetaling til ombygning af hovedstation 91.520,00 114.400,00

2.498,12 3.122,12

Modtaget moms 299,00

191.578,12 239.771,12

Udgifter:
Opgradering af hovedstation til TV2 11.980,00 14.975,00

Ombygning af hovedstation 78.920,00 98.650,00

23.500,00 29.375,00

Montering af forstærker, skillefilter, 2 stk. multikort 6.674,60 8.187,60

59.816,71 74.770,71

9.339,64 11.675,64

9.786,40 9.786,40

Elektricitet 1.299,92 2.030,92

Diverse 235,70 294,70

Årets overskud -9.974,85 -9.974,85

191.578,12 239.771,12

Status for perioden 1/1-2012 til 31/12-2012

Aktiver:
Bankkonto 6160 431333-0 31.648,01

Skyldige tilgodehavender:
75.400,00

Tilgodehavende moms 13.395,00 88.795,00

120.443,01

Passiver:
Egenkapital 1/1-2012 62.595,86

Driftsoverskud 2012 -9.974,85

Egenkapital 31/12-2012 52.621,01

Skyldige omkostninger:
DKA Antenneservice 67.822,00 67.822,00

120.443,01

Ovenstående regnskab er dags dato revideret og beholdningernes tilstedeværelse

er konstateret.

Himmelev, den 20.  januar 2013

Kai Herold

Revisor

Excl. momsIncl. moms
Årsbidrag for 2012

Comwells andel af serviceabonnement

Opgradering af standere samt nyt skab på V.Kirkevej

Abonnement Telia (Disc.,TV2, TV3, 3+, Zulu, CNN, Eurosport, Charlie)

Abonnement Canal Digital (Kanal 5)

Copy-Dan afgift

Mgl. indb. til ombygning



Budget for perioden 1/1-2013 til 31/12-2013

Indtægter: Excl. moms Incl. moms

Kontingent: kr. 2.350 x 46 (kr. 1.880 excl. moms) 86.480,00 108.100,00

Comwells andel af ombygn. af hovedstation 35.420,40 44.275,00
121.900,40 152.375,00

Moms udgør 30.474,60

Udgifter:

Restregning til Dansk Antenneservice 19.730,00 24.662,50

CopyDan-afgift 10.000,00 10.000,00

16.000,00 20.000,00

15.200,00 19.000,00

55.000,00 68.750,00

Kortafgifter til Canal Digital 3.885,00 4.856,25

El 2.480,00 3.100,00

Generalforsamling 240,00 300,00

Diverse 240,00 300,00

Nettomoms til Skat 2.280,85
122.775,00 153.249,60

Overskud -874,60 -874,60

Moms udgør 28.193,75

Abonnement TV3 (incl.periodiseret. kortafg. 500 kr.)

Abonnement 3+ (incl. periodiseret kortafg. 500 kr.)

Abonnement Discovery, Kanal 5, Zulu, CNN, Charlie, Eurosport, TV2 Film, TV2 Lorry



Indkomne forslag

1) Kanaludbud
Bestyrelsen vil fremlægge nogle visioner om mulighederne med den nye hovedstation.

Der lægges op til en åben drøftelse af den fremtidige drift af anlægget, herunder evt. vedtagelse af 
abonnement på flere programkanaler. 

Med den nye hovedstation har vi samtidig fået adgang til en række kanaler, som kan lægges på 
anlægget, uden at der skal foretages ændringer af det fysiske udstyr (ved et begrænset antal ekstra). 
Omkostningen vil pr. kanal bestå af den løbende abonnementsafgift og afgift til Copydan.
Nogle umiddelbart mulige kanaler er følgende (sprog angivet  i parentes).
Se også http://antennelauget-vk.dk/signaler

Kanal Pris pr år Trnsp.

Viasat Nature (6-20) + Crime (20-6) +  Playboy TV (0-4) (E) 53 B14

BBC World News Europe (E) 34 B14

Viasat Film + Drama + Action + XTV1 ? B18

TCM Nordic (D) 49 B18

Cartoon Network / TCM Nordic (D) 75 B18

TLC Danmark (D) 90 C02

MTV Nordisk (DK tekster) 60 C02

BBC Lifestyle Scandinavia (E) 34 C02

Animal Planet Sandinavia (E) 75 C02

DK 4 (D) 150 C07

National Geographic Channel Danmark (D) 45 C12

Disney Channel/Disney XD DK & Norge (D) 165 C12

Disney Channel Danmark (D) 120 C12

6'eren (D) 179 C12

TV 2 News (D) 232 C13

Udvalg af  andre kanaler (kræver ekstra modtagekort i hovedstationen)
Kanal Pris pr år Trnsp.

Adult Channel + Travel Channel 53 A15 + BSS08

History 43 B05

Eurosport 2 78 BSS08

TV2 Sport (D) 495 C03

CANAL 8 Sport 120 C05

Derudover kan overvejes at dreje en antenne og anvende et ledigt antennekort til at nedtage danske 
regionale udsendelser (TV Øst) fra Jyderup senderen.



2) Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i vedtægterne, så de præciserer og bedre afspejler virkeligheden. 
Udover nogle sproglige ændringer foreslås følgende ændringer:

1. I formålsparagraffen udvides programfordelingsanlæg med kommunikationsnetværk (fx 
Internet), da de nyligt opsatte forstærkere har denne del indbygget. Det er fortsat op til 
medlemmerne, om denne funktion skal anvendes. Desuden angives antennelaugets virkeområde 
til området omkring Vestre Kirkevej uden henvisning til bilag.

2. Der er foretaget en række ændringer, så det er mere tydeligt, hvordan tilslutning af flere 
husstande via en enkelt stander fx et flerfamiliehus eller en boligblok med flere husstande 
håndteres.

3. Valgperioden er nedsat fra 4 til 2 år, da 4 år er en lang forpligtelse at påtage sig. Det kan 
afskrække nogen fra at søge opstilling. Desuden kan alle myndige personer i en husstand 
opstille.

4. Det forudsættes, at antennelauget vedligeholder en hjemmeside og anvender denne og emails til 
kommunikation med medlemmerne i det omfang, dette er muligt.

OBS. Mød op til generalforsamlingen. Der skal være mindst 60% til stede 
for at godkende ændringerne.



Vedtægter
§1

Laugets navn er: Antennelauget i Vestre Kirkevej området.
Laugets hjemsted er: Himmelev, Roskilde kommune.

§2

Antennelaugets formål er at varetage fordeling af radiofoni- og fjernsynsprogrammer til med
lemmerne fx ved at eje/leje og drive, herunder at modernisere og udbygge et program
fordelingsanlæg med tilknyttet kommunikationsnetværk i området omkring Vestre Kirkevej, Roskilde.

Antennelauget påtager sig ikke andre opgaver end til opfyldelse af formålet.

§3

Enhver grundejer samt andre husstande, der måtte blive tilsluttet anlægget, er forpligtet til 
medlemskab af antennelauget.

Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsafgift efter antennelaugets til enhver tid gældende regler.

§4

Tilslutning til anlægget sker i de ved anlæggets etablering opsatte tilslutningsstandere ved vejene.

Installationen mellem tilslutningsstanderen ved vejen og modtager(ne) skal udføres i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer for denne.

Såfremt et medlem  ved sin tilslutning til anlægget forårsager forstyrrelser herpå eller foretager 
indgreb i anlægget udover, hvad der er nødvendigt i forbindelse med tilslutning i 
tilslutningsstanderne, vil tilslutningen ved bestyrelsens foranstaltning blive afbrudt i 
tilslutningsstanderen, og gentilslutning vil først finde sted, når forstyrrelsen er fjernet, og 
antennelaugets udgifter i forbindelse med søgning efter forstyrrelsen og afbrydelsen er betalt af 
medlemmet.

Fejl på antenneanlægget skal meddeles et bestyrelsesmedlem, der hurtigst muligt foranlediger fejlen
rettet.

§5

Til dækning af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på anlægget opkræves et årligt bidrag hos 
antennelaugets medlemmer. Bidragets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter 
forslag fra bestyrelsen.

Bidrag for det Iøbende regnskabsår skal være indbetalt senest én måned efter afholdelse af ordinær 
generalforsamling. Den enkelte grundejer opkræver og hæfter for årsbidraget for de medlemmer, der 
er tilsluttet via tilslutningsstandere hos denne. Regnskabsåret er kalenderåret.



Afbrydelse af antennetilslutningen på grund af manglende betaling af skyldige beløb til  antennelauget 
kan finde sted ved bestyrelsens foranstaltning med en måneds skriftlig varsel. Tilslutningen afbrydes 
i tilslutningsstanderen.

§6

Ved udmeldelse af antennelauget forpligter medlemmet sig til at betale eventuelle restancer til  
antennelauget kontant senest 1 måned efter udmeldelsen er trådt i kraft. Overdragelse til 
efterfølgeren af eventuelle retsforpligtelser er antennelauget uvedkommende.
Det er ikke muligt ved udmeldelse at unddrage sig forpligtelser, der før udmeldelsen er vedtaget i 
overensstemmelse med disse vedtægter.

§7

Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse, men det enkelte medlem
hæfter ikke ud over sit årlige bidrag og på generalforsamlinger vedtagne ekstraordinære bidrag.

Udmeldelse af antennelauget kan ske ved fraflytning eller med 3 måneders varsel til udgangen af 
regnskabsåret. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

Ved udmeldelse betales omkostninger ved frakobling af medlemmets tilslutning og omkostninger ved
opfyldelse af kontrakter, som antennelauget tidligere har indgået på medlemmets vegne.

Udmeldte medlemmer kan ikke være tilsluttet anlægget. Ved tilslutning af flere medlemmer via den 
samme tilslutningsstander hos en grundejer, er det grundejerens ansvar, at medlemmet frakobles. 
Tilbagekaldelse af en udmeldelse er at betragte som en ordinær indmeldelse og følger reglerne for 
denne jf. § 3.

Udmeldelse af antennelauget berettiger ikke til udbetaling af indbetalte bidrag, opsparet formue eller 
noget andet beløb.

§8

Indbetalinger fra medlemmer skal ske til antennelaugets pengeinstitutkonto.

§9

Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i de respektive lokale aviser eller skriftligt til hvert 
medlem på papir eller email. Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

a.  Valg af dirigent
b.  Beretning om antennelaugets virksomhed i det forløbne år
c.  Aflæggelse af årsregnskab
d.  Indkomne forslag
e.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det 

kommende regnskabsår
f.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
g.  Valg af revisor
h.  Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 20% af 
medlemmerne kræver det.



Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt 
snarest muligt med den i begæringen angivne dagsorden.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse m.v. som 
for ordinære.

Alle valg og vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse 
vedtægter.

Hvert medlem har en stemme.

Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 60% af medlemmerne er til stede på 
generalforsamlingen, hvor spørgsmålet behandles, og at mindst 60% af de mødte er for 
beslutningen. Er disse krav ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ekstraordinær 
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 60% af de tilstedeværende stemmer, 
uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Ønsker et medlem at fremsætte et forslag til dagsorden, skal forslaget senest 8 (otte) dage før
generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen.

§10

Laugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer valgt på general-
forsamlingen. Udtræder et medlem af bestyrelsen indtræder en på generalforsamlingen valgt 
suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være myndige og tilhøre en husstand, der er medlem af 
antennelauget.

To medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Samtidigt valgte medlemmer afgår 
efter lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
 
Bestyrelsen sørger for publicering af referater af generalforsamlinger og væsentlige 
bestyrelsesbeslutninger på antennelaugets hjemmeside samt ved udsendelse af email til de 
medlemmer, der har opgivet en emailadresse til antennelauget.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Lauget tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.

§11

Laugets regnskaber revideres og kommenteres af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne 
valgt revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af revisoren inden afholdelse af den årlige, ordinære 
generalforsamling.

Eventuelle revisionsbemærkninger påføres regnskabet og publiceres på antennelaugets 
hjemmeside.

§12

Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres.



På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 
medlemmer, der skal forestå antennelaugets afvikling.

Eventuelt overskud, efter at alle antennelaugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de 
på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26.4.1976 og senest ændret på ordinær 
generalforsamling den 25.2.2013.


