Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39,
Odense C
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
Formanden Jesper Højrup bød velkommen til Kragsbjerg Antennelaugs 36. generalforsamling.
Det har igen været et godt år i Kragsbjerg Antennelaug.
Bred tilfredshed blandt medlemmerne, mange nye medlemmer er kommet til, god teknisk
udvikling, fornuftig økonomi, godt samarbejde i bestyrelsen – hvad kan man ønske sig mere?
Den tekniske udvikling går hurtigt, og der investeres store beløb for at være med i udviklingen. Det
er både lokalt, på landsplan og også globalt. Globaliseringen er over os, og selvfølgelig skal vi være
med i udviklingen. Vi kan glæde os over, at Kragsbjerg Antennelaug er fulgt godt med i de 36 år, vi
har arbejdet med fællesantenne.
Det drejer sig ikke længere kun om at se nogle få TV-kanaler. Nej, nu er der et kæmpeudbud, så der
hele tiden skal vælges nogle fra, der er internet med en masse nye funktioner, og der er kommet IPtelefoni til. Og det er helt sikkert, at udviklingen med mange nye tjenester kører stadig hurtigere.
Og vores medlemmer vil jo være med på alt det nye. Gennem de 36 år er vi rykket et par
generationer længere frem, og de unge vil have det sidste nye. For dem er det en selvfølgelig del af
deres dagligdag, og det stiller krav til vores Antennelaug.
Det er krav, vi både kan og vil leve op til.
Hvert år er det med glæde, vi fortæller om medlemsudviklingen. Der er uden tvivl mange årsager
til, at det går godt med medlemstallet.
• Vi har mange gode ting at tilbyde medlemmerne.
• Vi har nogle fornuftige priser
• Vi kører det stadig som en forening med den styrke, det giver
• Vi har meget lave omkostninger
Vi er forskånet for voldsomme prisstigninger på kanalerne i det forløbne år. Almindelig prisstigning
kan vi ikke undgå. Til gengæld er der sket kraftig stigning på den såkaldte tvangslicens, som vi
betaler til Copydan. Det er betalingen for rettigheder til kunstnere der medvirker i programmerne.
De eneste rettigheder, vi har, er, at vi må videresende og fordele de programmer, som andre
producerer. Vi betalte i 2008. 926.128 kr. for noget, som kun kabelnet betaler for.

Det er en urimelighed, som der protesteres meget over. Ved enhver lejlighed påvirker man
medlemmerne af folketinget. Hver gang kan de godt se, at det er urimeligt, men besynderligt nok
gør de ikke noget ved det.
Efter pres, både fra medlemmer og de offentlige myndigheder om at give medlemmerne af
Kragsbjerg Antennelaug mere valgfrihed for at se de tv-kanaler som har interesse og som man
ønsker at betale for, undersøgte bestyrelsen hvilke muligheder lauget havde for at renoverer vores
anlæg på en forsvarlig økonomisk måde til et super moderne anlæg, således at vi kunne opfylde
disse ønsker. Samtidig forsvinder de luftbårne analoge signaler her til efteråret, men dette betyder
ikke nogen ændring for Kragsbjerg Antennelaug’s medlemmer. Foreningen ændrer de digitale
signaler tilbage til analoge, så også dem, der ikke har et helt moderne TV, kan blive ved med at se
fjernsyn. Der er altså ingen grund til at frygte "sort skærm". En af fordelene ved digitale
programmer, er at man kan plukke enkelte programmer ud af pakkerne, men udbyderne er ikke
interesseret i at sælge programmer enkeltvis, og der vil også i den nærmeste fremtid, blive solgt
samlede pakker.
Vores anlæg som blev renoveret i 1995 til 495 MHz var tiden allerede løbet fra, udviklingen går
stærkt og medlemmernes behov for flere og flere tjenester på anlægget kunne ikke opfyldes, idet
anlægget med den nuværende programflade ikke havde mulighed for at tilfredsstille de efterhånden
mange ønsker om flere programmer og andre tjenester, der var simpelthen ikke mere båndbredde til
rådighed.
Som skrevet i den trykte beretning blev bestyrelsens ønsker til ombygningen sendt i udbud til Canal
Digital samt vores nuværende samarbejdspartner Dansk Kabel-TV.
Dansk Kabel-TV’s tilbud var det mest attraktive og kunne realiseres uden at vi skulle forhøje
kontingentet over en årrække for at betale at eventuelt banklån tilbage. Selve ombygningen er af
Dansk Kabel-TV prissat til 6.261.000,- kr. og mod at forlænge den nuværende aftale vi har med
Dansk Kabel-tv om returvejen med 6. år modtager vi en rabat på kr. 3.500.000,- Denne aftale er vi
yderst tilfreds med.
Arbejdet er godt i gang og som man måske har bemærket er der lagt fiber ned i hele vores
dækningsområde. Dansk Kabel-tv påbegynder nu selve ombygningen af det tekniske anlæg idet vi
for at få et hurtigere anlæg ø-opdeler anlægget fra de nuværende 3 coax ø-er til 1 coax ø og 17
optiske ø-er, det vil sige at anlægget i princippet består af 17 selvstændige antenneanlæg.
Medlemmerne må derfor forvente at der i perioder helt frem til slutningen af september måned kan
forekomme nedlukning af anlægget i forskellige områder, dog kun i dagtimerne.
Samtidig opgraderes anlægget til en ny standard DOCSIS 3.0 som giver større båndbredde til nye
tjenester og større hastigheder for internetbrugere.

Når opgraderingen er færdig bliver der mulighed for mange andre tjenester feks. IP TELEFON
Hvor du
taler du i din almindelige fastnettelefon med dit nuværende telefonnummer
kan du ringe op til både fastnet-, mobil*- og IP-telefoner
kan du tale lige så længe du vil – uden at det koster ekstra*
får du 5 tjenester med i abonnementet; Banke på, Beskedsvar, Viderestilling, Vis nummer og
Valgfri spærring
kan du tilslutte flere telefoner til abonnementet – også trådløse
betaler du en fast, lav månedlig pris
har du mulighed for at vælge automatisk optankning
binder du dig ikke for en periode
Abonnement, samtaler mv.
Månedspris inkl. Banke På, Beskedsvar, Viderestilling, Vis Nummer
og Spærring
Samtaler til fastnet i Danmark
Samtaler til mobil
Oprettelse på www.danskkabeltv.dk (inkl. evt. ombytning af modem)
Oprettelse via kupon eller mail
Nummerportering (medflytning af nuværende nummer)

99 kr./ måned
0 kr./ minut
1,10 kr. /minut dag 0,75 kr./
minut øvrig
0 kr.
99 kr.
125 kr.

Play- fri musik for fuld styrke

Mobilt bredbånd og mobiltelefoni

Når renoveringen er tilendebragt, vil alle medlemmer i november og december måned få
fuldpakken til gennemsyn og vil få tilsendt en meddelelse samt et svarkort om, at man inden
årsskiftet skal give kontoret meddelelse om hvilke pakke man ønsker fra 1. Januar.
Vi planlægger at afvikle en lørdag formiddag sammen med YOUSEE hvor de nye digitale bokse vil
blive præsenteret og kan erhverves for en favorabel pris, medlemmerne får nærmere besked herom
når alt er planlagt.
Da forbrugerstyrelsen på et tidligere tidspunkt for andre antenneforeninger har fradømt dem retten
til automatisk ved ikke afgivne svar, at give medlemmet fuldpakke, vil man blot få grundpakken
hvis man ikke svarer tilbage.
Der er varslet prisregulering pr. 1. januar 2010 så pakkeprisen bliver for mellem og fuldpakken lidt
højere end meddelt i den trykte beretning.
Kanalerne udsendes analogt til alle.
Prisen for grundpakken er kr. 800,Prisen for mellempakken er kr. 2145,Prisen for fuldpakken er kr. 3304,Priserne er inklusive kontingent, Copy-Dan og programafgifter
Danmarks radio vil i efteråret 2009 sende 2. nye programmer, DR Ramasjang som er et
børneprogram og DR-K som er et kultur og historie program. Begge programmer vil blive udbudt i
grundpakken.
Såfremt man vil have digitale signaler kræves det at enten at du har en digital kortlæser i dit TV
eller skal du have en standardboks eller HD boks som kan enten lejes, eller købes, samtidig skal du
have et programkort til at afkode signalet med.
Fordelen ved at vi udsender alle kanaler analogt er at signalet kan sendes til samtlige tv ganske som
du plejer, for digitalt signal kræves en boks pr. tv.

Der er etableret signalforsyning til 12 nye boliger på Brockdorfsvænget 3.
Der er i 2008 registreret 4 pirattilslutninger hvorefter de 3 er lovliggjort og den ene tilslutning er på
nuværende tidspunkt afbrudt.

Vi har en fornuftig økonomi i Kragsbjerg Antennelaug. Vi har et pænt driftsoverskud og der er en
fornuftig formue. Samtidig ved vi, at vi sammenlignet med andre signalleverandører, har et meget
fornuftigt årligt kontingent. Og vel at mærke et kontingent, der omfatter alle programafgifter,
serviceforpligtelser, administration og tvangslicensen til Copydan.
For at sikre førerpositionen også i fremtiden, er det nødvendigt, at der igen investeres således at vi
igen får et velfungerende anlæg.
Med en fortsat fornuftig planlægning kan vi undgå de store hovsaløsninger. Vi skal igen til at
opbygge en pæn formue så vi selv kan finansiere fornyelserne i fremtiden og så bliver det
overkommeligt og forsvarligt hvis vi eventuelt skal lånefinansiere.
Der vil komme nye betalingsvilkår med virkning fra 1. januar 2010. Således vil betaling ske forud
for hver 1. februar, 1. maj, 1. August og 1. november.
For medlemmerne betyder det at pengene kan blive i egen husholdning i stedet for at ligge i
foreningens pengekasse.
For at forenkle betalingsproceduren vil vi opfordre alle medlemmer til at tilmelde betaling til
Betalingsservice. For de medlemmer der ikke ønsker dette vil bestyrelsen blive nødsaget til at
overveje at opkræve kr. 25 til dækning af vores omkostninger med regningsudskrivning m.m.
Bestyrelsen håber også i fremtiden at vi kan være en selvstændig forening og ikke bare en
antenneforening under et eller andet selskab, men vi tror på vi kan klare konkurrencen, ved at
levere, kvalitet og yde service til en billigere pris end andre forsyningsvirksomheder. Vi følger med
ind i fremtiden, den vi tror på og det gør vi på grund af medlemsopbakning.
Det omtalte er den slags ting, vi har indgående drøftelser om i bestyrelsen. Det er altid gode og
konstruktive drøftelser, og det giver flotte resultater.
Der er et godt samarbejde, og vi supplerer hinanden godt. Dermed kan alle i bestyrelsen bidrage til
en velfungerende forening.
For vi er jo stadig en forening, som da vi startede for 36 år siden. Men ønsker og krav fra
medlemmerne er blevet noget helt andet. Nu betragtes vi jo af de fleste som et rent
forsyningsselskab. Andre forsyningsselskaber har en ensartet vare som f.eks. el og vand og varme. I
antenneforeningen drejer det sig om noget helt andet – TV-kanaler, radiokanaler, Internet for at
nævne de nuværende leverancer og store forventninger om fortsat udvikling.
Det giver bevidste forbrugere – eller skal vi fortsat kalde dem medlemmer – og det er jo dejligt. Det
giver stor interesse for at deltage i generalforsamlingen. Men det stiller altså også store krav til
bestyrelsen og forretningsfører, der klarer driften af forsyninger til over 4.200 medlemmer. Det er
ikke længere almindeligt foreningsarbejde.
Jeg er meget glad for det samarbejde, vi i bestyrelsen har haft siden vi blev valgt i april sidste år.
Tak for det.
Også en stor tak til samarbejdet med Dansk Kabel TV og de mange andre, vi har daglig kontakt
med.
Og sidst men ikke mindst tak til alle medlemmerne for den store interesse for foreningens arbejde.
Hermed er beretningen til generalforsamlingens diskussion såvel den skriftlige som den mundtlige.

Herefter var der livlig debat fra mange medlemmer som ønskede at få uddybet de forskellige
begreber såsom mpeg2 – mpeg4, CA modul- Digitalbokse- pakkeløsningerne.
Efter der var svaret fyldestgørende på de stillede spørgsmål, blev der orienteret om, at der senere på
året blev udsendt materiale vedrørende pakketeringen og at der planlægges et orienterende møde
sammen med Yousee hvor man kan se de forskellige løsninger på stedet samt få stillet de spørgsmål
der brænder på.
Beretningen blev enstemmig godkendt

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
Forretningsfører Ole Larsen gennemgik det udleverede regnskab.
Efter at have svaret på et enkelt spørgsmål omkring skyldige omkostninger blev regnskabet
enstemmig godkendt.
4. Kontingenter for det kommende år fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsbudget.
Forretningsfører Ole Larsen forelagde forslag til kontingent for det kommende år.
Kontingentet foresloges til kr. 300,- + moms.
Budgettet blev enstemmig godkendt.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var indkommet et forslag fra Lillian Andersen, forslagsstilleren var ikke til stede.
Forslaget gik på at man frit skulle vælge mellem de forskellige programmer.
Der blev orienteret omkring forslaget og meddelt at det ikke kunne komme til afstemning idet det
på nuværende tidspunkt ikke var muligt at få sådanne aftaler i stand med de forskellige
programejere.
6. Valg til bestyrelsen.
a) 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Susanne Storgaard og Lars Grønlund.
Nyvalgt blev.
Jørgen Juhl Nielsen og Lars Rex
b) 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Erik Hansen og Jess Heilbo
Genvalg af Jess Heilbo
Nyvalg Erik Kempf.

7. Eventuelt
Formanden takkede generalforsamlingen for de indlæg der har været og lovede at bestyrelsen tager
de bemærkninger der er fremkommet til overvejelse og drøftelse på kommende bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15 Referat: Ole Larsen

Dirigent: Ole Larsen

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følgende.
Formand:
Jesper Højrup
Kasserer:
Jørgen Juhl Nielsen
Sekretær:
Lars Rex
Bestyrelsesmdl: Jan Gede Nielsen
Bestyrelsesmdl: Martin Madsen

