
 

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i 

Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 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. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. 

 

Formanden Jesper Højrup bød velkommen til 14 medlemmer til Kragsbjerg Antennelaugs 38. 

generalforsamling. 

 

Det har igen været et godt stabilt år for Kragsbjerg Antennelaug, dog har der med omskift til 

pakkevalg fra Yousee været travlhed med assistance med omlægning af kanaler på TV. Ikke mindst 

de fejl der relaterede til husinstallationer gav mange telefonsamtaler pga. dårlige signaler. 

Medlemmerne blev her vejledt i nødvendigheden om brug af rigtige kabler og stik, dårlige signaler 

er ofte at tilslutningerne ikke er HF-Tæt, dvs. at der kan komme forstyrrelser fra luftbårne signaler. 

 

Info herom er udsendt i den trykte beretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsen skal konstant være opdateret med hvad der rører sig på markedet og hvad der i 

nærmeste fremtid kommer af nye tiltag fra leverandørerne, derfor er det bydende nødvendig at vi 

deltager i konferencer og seminarer når lejligheden byder sig. Bestyrelse og forretningsfører har 

deltaget i konference i Bella Center i København hvor der bl.a. var fokus på fremtidens digitale 

hjem og et kik ind i 3D verdenen.. 

 

Kragsbjerg Antennelaug tillader som den eneste forening pakkeskift hver måned og det giver 

selvfølgelig administrativt ekstraarbejde på kontoret. Arbejdet er lettet en del, idet vi har fået en 

aftale med Yousee om at indrapporterer direkte online i Yousee’s administrative system. 

Der har i de første 6 måneder været 620 skift mellem de forskellige pakker.  

 

På bredbåndsområdet er der i øjeblikket 1642 tilslutninger hvoraf 57 har IP telefoni. 

For at styrke bredbåndskunderne og få flere tilslutninger har Dansk Kabel-tv kørt kampagner samt 

reduceret priser og ændret hastigheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også i året 2010 er der desværre konstateret, at der er ulovlige tilslutninger til anlægget. Det er 

specielt i udlejningsejendomme at to eller flere lejere ikke er tilfreds med den pakke som er 

installeret i lejligheden og derfor henvender sig til kontoret for at få mere end grundpakken og i den 

forbindelse kan vi så se at lejligheden slet ikke er signalforsynet i henhold til vores registreringer. 



Det er altid husejerens ansvar at installationerne i udlejningslejlighederne er lovlige. En ulovlig 

tilslutning er det samme som at tage strøm og varme udenom måleren, altså tyveri. 

 

I slutningen af sidste år besluttede It- og Telestyrelsen, at TDC's kabelnet, YouSee, skulle åbnes op, 

så konkurrenterne også kan gøre brug af det. Den beslutning blev flere glade for, men hos en række 

antenneforeninger er man ikke så begejstrede. 

 

Formanden for Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Poul Juul mener, åbningen af Yousee’s net 

også betyder en åbning af de lokale antennenet, hvor man har valgt at benytte YouSee som 

indholdsleverandør. 

Det drejer sig om op til 200.000 husstande, der p.t. kan blive ramt af reguleringen, og konsekvensen 

kan være, at man vælger YouSee fra, i hvert tilfælde som internetleverandør. 

Vi har forespurgt i IT og Telestyrelsen og de oplyser at kun net som YouSee har fuld rådighed over 

rammes.  

Hos Kragsbjerg Antennelaug får man kun lov at levere en tjeneste i form af Tv- pakker og har 

herfor ikke fuld rådighed.  

Det er dog ikke første gang, at Poul Juul (FDA)råber ulven kommer. 

 

Fra den 1. december 2010 kom der 11 HD kanaler ”clear” det vil sige uden boks- uden kort- uden 

det koster ekstra. YouSee var de første TV udbydere, som kom med det til alle de foreninger som 

køber regionspakken, det betyder at der nu var digitale HD signaler direkte til alle TV i hjemmet, 

TV skal bare være forsynet med en DVB-C tuner som kan modtage MPEG4. 

 

Fra 1. juni kan alle med en grundpakke nyde godt af favoritløsningen. Favorit tilbyder valgfrihed 

mellem 69 kanaler, som bygges ovenpå brugernes nuværende TV-pakke. 

Favoritkanalerne udsendes kodet dette betyder, at hvis man har en fladskærm med indbygget DVB-

C modtager kræver løsningen et YouSee kort til kr. 30,- pr. måned. Til andre fjernsyn kan YouSee 

Plus anvendes kr. 89,- pr. måned. Der skal minimum til vælges 4 kanaler efter eget ønske og 

månedsprisen er kr. 12,- pr. kanal. 

 

Flere af programleverandørerne har igen fra årsskiftet hævet priserne på programmerne. Både 

prisen og indexreguleringen gjorde at udgiften til programpakkerne er blevet større. Kontingentet 

for at drive foreningen er dog ikke reguleret men er det samme som tidligere år. 

 

Vi nævnte og lovede på sidste generalforsamling at vi ville designe en ny hjemmeside, dette løfte 

har vi arbejdet for nå og det er lykkedes til fuld tilfredshed. Erik har arbejdet med en løsning et 

halvt års tid og jer der har adgang til internet skulle prøve at besøge www.kragsbjerg.dk og jeg er 

overbevist om, at I som bestyrelsen vil syntes at den er ret flot. I samme forbindelse lagde 

bestyrelsen vægt på, at vi også skulle have et nyt moderne logo. Dette har vi fået og kan ses på jeres 

indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Vi har efterhånden haft vores kontor på Hjallesevej 96 i mange år. Vi flyttede fra Læssøegade til 

nuværende adresse den 1. november 1999. Kontoret er ved at være nedslidt så det trænger meget til 

at istandsat. I sommerferien vil kontoret blive malet og nye tæpper pålagt. 

Kragsbjerg Antennelaug er blevet forespurgt om vi vil hjælpe en mindre forening med minimum det 

administrative arbejde, måske en sammenlægning på sigt. En sådan løsning vil vi gerne være 

behjælpeligt med og forhandlinger foregår. På nuværende tidspunkt kan vi ikke løfte sløret for 

http://www.kragsbjerg.dk/


hvilke forening det drejer sig om idet foreningen først skal have dette forelagt på deres 

generalforsamling. 

 

På grund af stigende priser på bl.a. porto og ekstra arbejde til administration, vil der fra 1. januar 

2012 blive opkrævet 25,- kr. i gebyr for betalingspåmindelse til de af vores medlemmer der ikke 

betaler rettidig. 

 

Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse, samarbejdspartnere og medlemmerne for et godt 

samarbejde i 2010, og vil give ordet frit til diskussion af beretningen. 

 

Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til bestyrelsens beretning. 

Dette var ikke tilfældet og beretningen blev enstemmig vedtaget. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen gennemgik det udleverede regnskab. 

Dirigenten forespurgte om evt. bemærkninger. Enstemmig vedtaget 

 

 

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

 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen fremlagde budgettet. 

Kontingentet vil blive på 375,- kr. inkl. Moms som i det forgangne regnskabsår. 

Dirigenten forespurgte om der evt. var bemærkninger til budgettet. Dette var ikke tilfældet. 

Budgettet godkendt. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

6. a. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Arkitekt Jess Heilbo – modtager genvalg 

Ingeniør Jørgen Juhl Nielsen – modtager genvalg 

Begge blev genvalgt med akklamation 

 

 

6.b. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen 

Foreslået blev: 

Kurt Birch 

Ulla Lillesø 

Bengt Mogensen 

 

Kurt Birch blev valgt med 14. stemmer 

Ulla Lillesø blev valgt med 13. stemmer 



7. Eventuelt 

 

Arne Nielsen og Mollerup takkede lauget for god hjælp og god service når de henvender sig med 

spørgsmål og problemer. 

 

Dirigenten gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Jesper Højrup takkede for 

fremmøde og håber på fortsat fremgang for lauget og dets medlemmer. 

 

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: 

Formand Jesper Højrup 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen 

Best. Medlem Erik Kempf (webmaster) 

Best. Medlem Jess Heilbo 

Best. Medlem Jan Gede Nielsen 

 

 

 

Referent Ole Larsen 


