
 

 

 

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i 

Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. 

 

Dagsorden. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører Ole Larsen. Ole Larsen blev valgt. Ole 

Larsen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsen’s beretning om laugets virksomhed i det forgangne år 

 

Formand Jesper Højrup bød velkommen til Kragsbjerg Antennelaugs 37. generalforsamling. 

 

Dansk Kabel-TV og Yousee lukkede for det analoge signal natten mellem den 31. oktober og 1. 

november. Dette forløb uden problemer i betragtning af hvor omfattende en operation det var. Alle 

vore medlemmer havde således fra 1. november fuldpakken på prøve og skulle meddele kontoret 

hvilke pakke man ønskede fra årsskiftet.  

 

Ca. 2500 medlemmer sendte pakkeønsket tilbage til kontoret. Da vi nu for første gang skulle 

filtrerer for pakker tog det selvfølgelig en rum tid inden tekniker havde været rundt til alle 

medlemmer for påsætning af filtre. Efterfølgende har der været meget travlt på kontoret for at 

tilfredsstille de 500 medlemmer der enten ikke have læst det materiale der blev udsendt eller have 

glemt at indsende deres ønske til pakke, disse medlemmer blev meget overrasket over at man 

pludselig kun kunne se den lille pakke og måtte betale kr. 375,- for igen at blive tilsluttet med en 

større pakke. 

 

Vi har nu afsluttet den gennemgribende ombygning af nettet, således at frekvensområdet nu er øget 

fra 450 MHz til 862 MHz. En væsentlig og meget synlig del af ombygningen har været 

gravearbejdet i forbindelse med opdelingen af forsyningsområdet i ’øer’ og udskiftningen af de 

gamle kabler, hvoraf nogle var fra starten i 1973. Generelt er ombygningen forløbet planmæssigt og 

til bestyrelsens tilfredshed – heriblandt samarbejdet med Dansk Kabel-TV og Yousee. 

 

Der har også været bred tilfredshed blandt vores medlemmer, mange nye medlemmer er kommet til 

efter ombygningen, vi er nu pr. 15.5.2010. 4.476 medlemmer hvoraf 2.204 har været meget tilfreds 

med at spare kr. 1.200,- i forhold til sidste år med at få grundpakken 1.145 har mellempakken og 

1.127 har fuldpakken. Vores teknik er super moderne og helt med fremme og som er ø-opdelt i 17 

selvstændige øer dvs. 17 selvstændige anlæg og hvis der sker fejl vil denne fejl kun berører 

medlemmer som er tilknyttet den enkelte ø. 

Vi har også implemteret doscsis 3 som betyder at der kan leveres lyn hurtigt Internet og IP telefoni 

Dette har 1.599 medlemmer benyttet sig af på Internettet og 25 har fået IP telefoni. Her er så en 

oversigt over priser og hastigheder.  
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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 stadig 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  

Som sagt har vi forhandlet nogle attraktive priser på vores programkøb fra Yousee, den rabat vi har 

opnået kommer vores medlemmer ubeskåret til gode og da vi har meget lave omkostninger har vi 

kunne tilbyde vores medlemmer byens billigste priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2009.  969.664 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 stadig ikke 

noget ved det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tales hvert år om hvorfor vi ikke bare kan få a. la carte TV så vi blot kunne modtage og betale 

for de programmer som hvert enkelt medlem ønskede at se. For den tekniske side er der intet 

problem i at udleverer et programkort, der kun lukker op for hvad du ønsker at se, men priserne vil 

blive væsentlig højere, lad mig give et eksempel herpå. 

 

           

  Antal abonnenter   Antal abonnenter  

    ved. 100.000       ved 1.000.000    

            

TV3  330 kr. pr. måned = 33.000.000  33 kr. pr. måned = 33.000.000 

TV3+   320 kr. pr. måned = 32.000.000  32 kr. pr. måned = 32.000.000 

TV2 Charlie 95 kr. pr. måned =      9.500.000  9,50 pr. måned =      9.500.000 

            

  745,- pr. måned     74,5,- pr. måned   

            

           

           

    

           



 

 

 

           

 

Så set i forhold til hvad vores pakker koster er dette ikke en farbar vej endnu. 

Programpriserne reguleres til Yousee med nettoprisindex, hvis tv-selskaberne hæver priserne for 

deres programmer lægges denne prisstigning oveni.  

 

Infokanalen er det kun muligt at se på den analoge programflade men Yousee arbejder på 

nuværende tidspunkt på en teknisk løsning til at vise den digitalt, prisen herfor vil ligge omkring kr. 

20.000,- 

 

Vores hjemmeside er det ikke muligt at redigerer i på nuværende tidspunkt. Der arbejdes på en 

løsning hvor det vil være billigt og let, også for vores efterkommere, at arbejde og vedligeholde 

vores hjemmeside. Vi ved at der findes software hvor tingene kan fungerer på en fornuftig måde 

uden at man skal være et geni til HTML koder. Dette er trygt lagt i Eriks hænder og foreløbigt 

regner vi med at den nye hjemmeside er klar inden årets udgang. 

 

Yousee sender samtlige VM kampe fra Sydafrika i HD-kvalitet 

 

Man skal have et Digital TV DVB-C MPEG4 TV eller YouSee Box, for at have mulighed for at se 

kampene i HD 

 

11 kampe sendes i HD på DR HD (Kanalplads: 3) (sendes, som i dag ukodet = koster ikke ekstra) 

 

33 kampe sendes i HD på ekstra kanal, som kaldes TV2 HD (Kanalplads: 33) (kan ses af alle vores 

medlemmer med YouSee programkort, også kaldet YouSee Plus.) 

 

21 kampe sendes i HD på ekstra kanal, som kaldes Canal9 HD (Kanalplads: 34) (kan ses af 

medlemmer med Mellem/Fuld pakke, som har YouSee Plus,  

 

For at du kan få optimalt udbytte af antennesignalet er det vigtigt at dine kabelforbindelser er af en 

god kvalitet.  

 Vi har nu et fuldt moderne anlæg og kan tilbyde medlemmerne en løsning med tv, internet og 

telefoni, der både pris og kvalitetsmæssigt ikke kan gøres bedre. Dansk Kabel-tv kan nu også 

tilbyde vores medlemmer mobilt bredbånd og mobiltelefoni. Det længe ventede Play, hvor du gratis 

kan hente musik på nettet skulle også være på plads i tredie kvartal. Med de nævnte produkter 

mener vi stadig, at vi aldrig har stået stærkere, men konkurrencen har heller aldrig været større. Der 

er kommet nye spillere på banen, TDC med deres Home Trio og Boxer TV. 

Vi mener at vi i de selvstændige antenneforeninger i fremtiden stadig står stærk, men det kræver, at 

vi også fremover hele tiden er på forkant med udviklingen både teknisk og økonomisk. 

Lad mig afslutningsvis udtrykke en tak til bestyrelsen for et godt og solidt arbejde, tak til 

samarbejdsparter, pressen og andre som har virket i antennelaugets interesse i det 

forløbne år. 

Også en stor tak til vore medlemmer og især de medlemmer, der er mødt op i aften og 

de medlemmer der ringer eller mailer, når de opdager fejl eller andet ved programforsyningen eller 

internettet. Det hjælper os med at få rettet fejl så hurtigt som muligt. 

Hermed overlades bestyrelsen beretning til medlemmernes debat og godkendelse! 

 

Dirigenten forespurgte om der er nogle bemærkninger eller kommentarer. 

 

Arne Nielsen, Munkebjerg 61: 

Det er det hermed, at vi er billige i forhold til de andre. Glentevej har bedre programmer og derfor 

må de være billigere.Jesper Højrup viste planchen med priser for Glentevejen og vores egne priser. 

Der kan være enkelte andre kanaler som vi ikke har - men de dyre pakker har vi og Glentevejen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 

 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen gennemgik det udleverede regnskab. 

 

Dirigenten forespurgte om evt bemærkninger. Enstemmigt godkent. 

 

4. Kontingent for det kommende år fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsbudget. 

 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen fremlagde det nye budget. 

 

Kontingent vil blive på 375 kr. inkl. moms som i det forgangne regnskabsår. 

 

Dirigenten forespurgte om der evt var bemærkninger til budgettet. Det var der ikke. Budget 

godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

Der er ikke indkommet nogen forslag, så dette punkt udgår. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

     På valg er: 

     Til bestyrelsen: 

     Jesper Højrup - modtager genvalg 

     Jan Gede Nielsen - modtager genvalg 

     Erik Kempf - modtager genvalg 

 

Alle blev genvalgt. 

 

     Som suppleanter: 

     Jess Heilbo - modtager genvalg - Jess Heilbo blev genvalgt 

     Ny suppleant - Joan Skovmand, Hjallesevej 54, 5230 Od. M,  mobil nr. 2215 8567,  

     mail: jskovmand@mail.dk 

 

7. Eventuelt. 

 

mailto:jskovmand@mail.dk


 

 

 

Postmesteren bad om ordet - syntes at vi er kommet igennem året på en god. Tak fordi at foreningen 

havde hjælpere til få tingene til at fungere i forbindelse overgangen. 

Men postmesteren godt kunne tænke sig at vide hvor meget foreningen er “gift” med YouSee. 

 

Jesper Højrup fortalte lidt om kontakten med YouSee g Dansk Kabel TV og om ombygningen af 

vores anlæg - som løb op i en størrelsesorden på omkring 7 millioner kroner. Vi havde flere 

udbydere til forhandlinger men YouSee og Dansk Kabel TV var langt det bedste tilbud. Vi har 

indgået en kontrakt på 5 år med YouSee og vi har lavet en kontrakt med Dansk Kabel TV mht 

internet på 5 år - JH mener at vi absolut har lavet en rigtig god aftale og vi er sikret de næste 5 år på 

et rigtig godt og professionelt niveau. 

 

Mollerup, Bergsvej 36. Efter hvilke kriterier er de forskellige pakker sammensat. Ole S.L. fortalte 

om hvorledes pakkerne er sammensat - suverænt af YouSee - vi har ingen indflydelse. Til gengæld 

syntes vi at vi har fået en aktraktiv pakkeløsning - således at f.eks. grundpakken indholder gode 

kanaler og til en god pris 800 kr. 

 

Dirigenten gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. JH takkede for valget og håber på 

et godt og spændende år. 

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: 

 

Formand Jesper Højrup 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen 

Sekretær Lars Rex 

Best. medlem Jan Gede Nielsen 

Best. medlem Erik Kempf 

 

     

 

 

 

 

 

 
 


