
Referat af generalforsamling 2016 i Antennelauget i Vestre Kirkevej 
området 

Dato: onsdag den 16. marts 2016 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 formand Hans Jørgen Brandt, bestyrelsesmedlem John Halkjær Christensen og 
suppleant Hans-Jørgen Skovgaard)
g. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )
h. Eventuelt.

13 husstande var repræsenteret. Foreningen har 38 medlemmer.

Ad. a
Formanden bød velkommen og foreslog valg af Jørgen Thomsen som dirigent
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 er vedlagt referatet/kan ses på hjemmesiden)

Ad. c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.
 
Ad. d 

1) Ønsker/forslag om kanalændringer:
Tove Larsen havde stillet forslag om tilføjelse af TV2 fri og TV2 sport.
Dette ville bevirke omkostninger til nyt CAM modul og nyt dekrypteringskort, hvilket 
betyder en engangsudgift på ca. 4.000.
Signalafgiften ville være henholdsvis 142,56 og 180 pr. år pr husstand. Dermed ville 
årsafgiften stige til 3200.

Nogle mente, at man vel bare kunne fjerne kanaler for at spare penge på årsafgiften. Men 
dels var de kanaler som var i spil ganske billige, dels var der ikke stillet noget forslag om 
fjernelse af kanaler, hvorfor dette ikke var en farbar vej.

Efter gennemgang af bestyrelsens forslag sammenholdt med, at de tilstedeværende 
mente, at ca. kr. 3.000 var maksimumbeløb for årsafgiften, besluttede Tove Larsen at 
trække forslaget tilbage uden afstemning under forventning om, at de to kanaler blev 
tilvalgskanaler jf punkt 2).

2) Bestyrelsens forslag om et større kanaludbud:
Jørgen Thomsen gennemgik bestyrelsens forslag som bestod i, dels en basispakke med et 
minimalt udbud, dels en række tilvalgskanaler som man får adgang til, ved at hver enkelt 
køber et kort fra Canal Digital til at åbne op for netop de ekstra kanaler, man ønsker.



Der var ingen der ønskede væsentlig indskrænkning af det eksisterende kanaludbud, idet 
tilvalg er ganske meget dyrere i signalafgift, end når alle får leveret en kanal pga. 
mængderabat.

Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder med dette forslag således, at det nuværende 
kanaludvalg bliver basispakken og at TV2 fri og TV2 sport og andre bliver til 
tilvalgskanaler. 

Således vil bestyrelsen optage forhandlinger med Canal Digital omkring priser og 
kanaludvalg. Det forventes, at der kan blive plads til ca. 10 tilvalgskanaler.

Hvilke kanaler, priser og det praktiske forventer bestyrelsen at kunne orientere om i løbet 
af 1. halvår 2016. 

Ad. e
Budgettet blev fremlagt af kassereren og godkendt enstemmigt. Dette medfører, at årsafgiften 
bliver kr. 2.850 ( kr 237,50/md) pr. husstand.

Ad. f
Genvalg af bestyrelse og suppleant.

Ad. g
Genvalg af revisor.

Ad. h (Eventuelt)
Intet at bemærke.

Formanden takkede dirigenten og sluttede generalforsamlingen ca. kl. 20:30

http://antennelauget-vk.dk



Beretning for året 2015.

Antennelauget har igen i 2015 leveret stabile TV signaler til medlemmerne. Kvaliteten er i top. Alt
i alt kan vi konstatere, at vores anlæg kører tilfredsstillende. Vi har ikke store udgifter til 
vedligeholdelse/reparationer og derfor også en sund økonomi. Vi klarer de små ting selv, og når 
det kommer til det tekniske, er det Jørgens ekspertviden, vi trækker på. Stor tak for det.

Vi har i dag 38 medlemmer. Det er et minus på 3. Vi har i disse år en del udskiftninger i husene i 
området. Og der er i disse år kommet andre måder at se TV på, andre måder at få sin 
information på, at lade sig underholde på, internet TV, film og serie tjenester.

Det har bestyrelsen naturligvis noteret sig, drøftet og vil også se, om vi har muligheder i denne 
konkurrence. Vi har set lidt på de tekniske muligheder. Jørgen har foretaget forsøg med 
kanalplaceringer og muligheder på vores anlæg. 
Alt dette vil han komme med orientering/oplæg om under punkt d.

Bestyrelses daglige arbejde og kommunikation foregår på mail og telefon nemt og hurtigt og 
derfor har vi ikke stor møde aktivitet. Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i året. De praktiske ting 
vi kan klare selv, laver vi uden service hjælp.

Tak til alle for et godt samarbejde i 2015.

Hans Jørgen Brandt
formand 


