
Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

Dato: torsdag den 20. april 2017 kl. 19
Sted: Kirsebærhaven 14, Himmelev, 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

1) Ønsker/forslag skal fremsendes skriftligt eller på mail til bestyrelsen senest 8 dage før  
  generalforsamlingen  

2) Orientering fra bestyrelsen
e.         Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne

  (Årsbidragets størrelse afhænger af, hvad der bliver besluttet under pkt. d)
f.          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
            (På valg er kasserer Thomas Baunsgaard, bestyrelsesmedlem Jørgen Thomsen og     

   suppleant Hans-Jørgen Skovgaard)
g.         Valg af revisor 

  (På valg er Kai Herold)
h.         Eventuelt

12 husstande var repræsenteret. Foreningen har 34 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 vedlægges referatet/kan ses på hjemmesiden)

Ad. c 
Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt. Dette kan 
ligeledes ses på hjemmesiden. Regnskabet var desværre ikke udsendt på forhånd. Det blev 
beklaget, men ingen havde klaget derover, derfor ikke opdaget.
 
Ad. d 

1) Ønsker/forslag om kanalændringer
Tilføjelse af kanal 5:
Kanal 5 var foreslået, da det er her der ses landskampe. Den koster kr. 363 om året med 
moms. Ved afstemningen faldt forslaget 3 for, 8 imod.

Tilføjelse af TV2 fri:
Den koster kr. 146,25 om året med moms.
Ved afstemning blev forslaget vedtaget med 6 for og 3 imod.

Den nye kanal er allerede lagt på vores antenneanlæg i HD version.

Tilføjelse af TV3 sport:
Pga. omkostningerne på kr. 570 om året, blev forslag trukket tilbage af forslagsstilleren.

2) Orientering fra bestyrelsen om et større kanaludbud og forslag om mulig-
hed for streaming mv.:



Muligheden fra sidste år om frit valg viste sig at være umuligt pga krav fra 
signalleverandører.

Nu var der nye muligheder, ved at TV3 og Canal Digital har valgt at samarbejde om 

- Via login på internettet kan man komme til at se vores kanaler både på Ipad, Iphone, 
Android mobil telefoner samt PC.

- Gemme udsendelser på sit netarkiv
- Se udsendelser forskudt i op til 7 dage 
- Den 1. maj 2017 via apps til både Android og Apple produkter
- Den 1. juni streaming på PC via internettet
- 2 streams per husstand ad gangen, 4 forskellige enheder
- Senere kommer frit valg af kanaler.

Prisen herfor
- For overhovedet at kunne komme med i systemet skal der for foreningen betales kr 

11.700 om året (kr 330 pr husstand).  
- Grundpakken med streaming af nuværende kanaludbud, optager, forskudt udsendelse 

og arkiv vil koste ca. kr. 225 om året pr tilmeldt husstand.
- Hvad ekstra kanaler kommer til at koste er ikke fastlagt.

Fælles for forslaget er, at der er tale om streaming via internettet, ikke via antennenettet.
Det betyder, at skal man kunne se indholdet på fjernsynet, skal man enten have en boks eller 
anvende Chromecast eller Apple tv og tillige have internet-adgang.

Fordelen er, at vi kan se vores kanaludbud på vores smartphones, Ipads og PC og dermed i 
sommerhuset eller hvilket som helst sted, hvor der er internet-dækning.

Ulempen er prisen, og at internet-forbindelse er krævet på den ene eller anden måde.

Forslaget faldt med 4 for og 8 imod.

Ad. e
Budgettet blev fremlagt af kassereren og godkendt enstemmigt. Dette medfører, at årsafgiften 
bliver kr. 3.100 pr. husstand dvs. kr. 258 pr måned

Ad. f
Genvalg af bestyrelse og suppleant.

Ad. g
Genvalg af revisor.

Ad. h (Eventuelt)
Nogle havde af og til pixelfejl på DR1 og DRK.

Bestyrelsen opfordredes til at udsende indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen til 
medlemmerne, før den afholdes, således, at man kan få et overblik over indholdet og de 
økonomiske konsekvenser.

Formanden takkede dirigenten og sluttede generalforsamlingen ca. kl. 21:00



Beretning for året 2016

Vi er glade for at kunne fastslå, at antennelauget igen i år har leveret gode og
stabile TV-signaler til medlemmerne, udover et par sikringsudfald på hoved-
forstærker og underforstærker, har det kørt rigtig godt – også nytårsaften!
Vi har endvidere i år også fået 3 radiokanaler på, nemlig DR1,DR2 og DR3.

Vi har ikke haft udgifter til vedligehold/reparationer. Små ting – sikringsskift og
andet klarer vi i bestyrelsen og for tekniske vedligehold på vores hovedstation er det 
Jørgen vi trækker på. Vi har haft fraflytninger og sagt farvel til 4 medlemmer.

Et medlem opsagde medlemskabet langt inde i opsigelsesfristen, som er 2 mdr. før 
regnskabsårets udløb i 2015, efter at have haft signal siden indflytning 15. oktober 2014 
og medlemskab i 2015. Vi havde en korrespondance. Men kunne
ikke opnå enighed. Bestyrelsen tilbød så et halvt års kontingent i begyndelsen af
2016. Det kunne der heller ikke være tale om. En hele vejen igennem enig bestyrelse 
valgte så rettens vej. Og! Vi opnåede et forlig, hvor sagsøgte blev pålagt det halvårs 
kontingent, samt påløbne renter og sagsomkostninger.

En sag vi gerne havde været foruden! Stor tak fra lauget til Jørgen for dit
arbejde med sagen.
 
På sidste års generalforsamling lovede vi at arbejde videre på evt. udvidelse
med tilvalgskanaler på betalingskort på brugers TV samt internet. Det er  teknisk muligt, 
men et antennelaug i vores størrelse kan åbenbart ikke opnå en
fornuftig pris. Derfor er det ikke er farbar vej hos os.

Bestyrelsen har haft lidt mere at se til i 2016 og mere mødeaktivitet. Tak for godt 
samarbejde.

Hans Jørgen Brandt. formand


