
 

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2013 kl 19.00 i 

Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 

 

 

Dagsorden 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Til dirigent foreslog bestyrelsen Jess Heilbo, Jess Heilbo blev valgt. Jess Heilbo kunne 

konstaterer at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. 

 

Formanden Jesper Højrup bød velkommen til 19 medlemmer til Kragsbjerg Antennelaugs 40. 

generalforsamling. 

 

Velkommen til Kragsbjerg Antennelaugs 40 års jubilæums generalforsamling                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kragsbjerg Antennelaug blev stiftet den 29 juli 1973 på en stiftende generalforsamling hvor der 

deltog 30 medlemmer. Lauget har således 40 års jubilæum mandag den 29 juli 2013. 

 

Vi i bestyrelsen ønsker at fejre jubilæet med en festlig dag. 

Vi er i gang med at planlægge festen som afholdes lørdag den 7. september på plænen ved 

masthuset på Kragsbjergvej, hvor der opstilles telte. 

Spacemaker er der lavet aftale med og de kommer og underholder, der serveres forskellige 

grillretter, salat samt brød og drikkevarer. 

Vi vil pr. brev orienterer samtlige medlemmer om arrangementet.  

                                       

Året 2012 har igen været et a k t i v t  år for Kragsbjerg Antennelaug, året hvor slukningen af en 

del analoge kanaler startede, og vi kan forvente at flere kanaler går over til digital sending, for at 

skaffe plads til HD kanaler. 

 

Den 9. april 2013 stoppede Yousee med at sende MPEG2 signalet på 31 tv-kanaler, der sendes nu 

kun i MPEG4.Fremover skal der benyttes et tv eller en boks med DVB-C MPEG4 modtager for at 

få det fulde udbytte af et Clear abonnement hos Yousee 

Overgangen til digital sending i MPEG 4 gav selvfølgelig en del problemer for mange af vores 

medlemmer, mange havde jo et forholdsvis nyt fladskærms tv som kun havde MPEG2 som ikke 

kunne tage de nye signaler. Skulle man nu købe nyt TV eller måske en digital MPEG 4 boks fra 

enten Yousee eller fra en lokal forhandler? Det kan være svært at vælge den rigtige løsning. 

Overgangen til de digitale signaler i MPEG 4 gav også et andet problem med tætheden i 

installationerne i eget hjem. 

Kragsbjerg Antennelaug har truffet aftale med teknikker om installation af programmer samt efterse 

installationen for HF tæthed for en pris af ca. kr. 200,- 

Du kan teste, om du har det rette udstyr. Hvis du kan se DR 3, er dit tv indstillet korrekt og du har 

det rette udstyr. Hvis du ikke kan se kanalen, skal du enten genindlæse dine kanaler eller have nyt 

udstyr med DVB-C MPEG4 modtager.  



 

                                                            

Der er i dag en stor indstråling fra andre signaler, og disse ødelægger billedet for en del 

medlemmer.  Ikke mindst de fejl der relaterede til husinstallationer gav mange telefonsamtaler pga. 

dårlige signaler. Dette problem er forstærket her 2013 hvor der er lukket op for frekvensområdet 

ned til 800Mhz, nemlig 4G nettet for mobiltelefoni. Så er det meget vigtigt at jeres husinstallation er 

HF tæt for signalet fra fællesantennen, signalet bliver altså ikke bedre end jeres egen husinstallation. 

  

Medlemmerne blev sidste år vejledt i nødvendigheden om brug af rigtige kabler og stik. 

Info herom er udsendt i den trykte beretning. 

 

I bestyrelsen arbejder vi intenst på at lave de bedste aftaler – skabe det største mulige udbud til de 

mest fordelagtige priser, og det arbejde tager vi alvorligt.  

 

Yousee som også ejer Dansk Kabel TV ønsker at Kragsbjerg Antennelaug binder sig tættere til 

Yousee. Dette ved indgåelse af en samlet kontrakt både for TV, Bredbånd og Service.  

Dette er bestyrelsen ikke sindet at gøre, idet vi er yderst tilfreds med de produkter som vi har på 

vores 3 nuværende kontraktforhold.  

Bestyrelsen ønsker heller ikke at binde sig så tæt til en udbyder at vi ikke har mulighed for at 

forhandle til anden side. Efterfølgende er der kommet meddelelse om, at Yousee og TDC fremover 

vil være organiseret som én virksomhed. Dette taler for at bestyrelsen har set rigtigt ved ikke at 

indgå en aftale hvor alle vore aktiviteter er indbefattet. Bestyrelsen afholder igen møde med 

Yousee/TDC engang efter sommerferien hvor det videre samarbejde skal aftales. Bestyrelsen er 

overbevist om, at en forening som vores, der er medlemsejet har en stor styrke og en lang fremtid.  

 

Har du mulighed for at modtage det digitale signal, skal du muligvis indtaste et netværks ID for at 

kunne se det. Netværks ID for Kragsbjerg Antennelaug har i 2012 fået nummer. 

Bruger du en digitalboks fra Yousee er koden: 00120 

Har du et TV med indbygget DVB-C modtager er koden:00100 

 

Den 1. juli 2013 tager Yousee endnu et skridt ad den vej, som hedder frit valg. Pakkerne vil stadig 

bestå, men det bliver muligt at tilkøbe kanaler enkeltvis. 

Kravet om, at man skal tilkøbe mindst fire kanaler, falder bort. Det nye koncept kommer til at hedde 

Frit Valg, og det vil bygge på de samme elementer som i dag. Nemlig, at man mindst skal have 

Grundpakken. Oven i den kan man så tilkøbe lige så mange kanaler enkeltvis, som man har lyst 

og råd til – i løs vægt, om man så må sige.  

Kanaler i tilkøb kommer som udgangspunkt til at koste det samme som i dag. Det vil sige 10, 20, 

30, eller 40 kroner pr. kanal. Og altså uden krav om, at man skal købe et bestemt antal kanaler. Køb 

af Frit valg skal foretages ved henvendelse til Yousee. 

 

På grund af de forhøjede priser på TV opleves der travlhed på ændring af medlemmernes pakker. 

Der er fra 1. januar til 28. februar registreret følgende ændringer: 

50 stk. lukninger 

44 stk. ny tilslutninger 

33 stk. fra fuldpakke til grundpakke 

43 stk. fra mellempakke til grundpakke 

16 stk. fra fuldpakke til mellempakke 

 9 stk. grundpakke til fuldpakke 

 6 stk. grundpakke til mellempakke 



 

 3 stk. mellempakke til fuldpakke 

 

 

 

Bestyrelsen skal for at være opdateret med hvad der rører sig på markedet og hvad der i nærmeste 

fremtid kommer af nye tiltag fra leverandørerne være helt på forkant, derfor er det bydende 

nødvendig at vi deltager i konferencer og seminarer når lejligheden byder sig. Bestyrelse og 

forretningsfører har deltaget i konference hos Yousee på Telehøjen og 2. bestyrelsesmedlemmer har 

deltaget på IFA messen i Berlin sammen med bestyrelseskollegaer fra hele Danmark. Formålet med 

disse møder og konferencer er selvfølgelig at have fokus på fremtiden, så hverken bestyrelsen eller 

medlemmer bliver overhalet indenom. 

 

Pr. 31.12.2012 havde Kragsbjerg 4.157 tilslutninger fordelt på: 

 

  1896 medlemmer har grundpakken 

  1114 medlemmer har mellempakken 

  1147 medlemmer har fuldpakken 

  1806 medlemmer har bredbånd 

   1781 medlemmer har telefoni 

 

 

Vores hjemmeside www.kragsbjerg.dk er er godt besøgt, vi anbefaler medlemmerne der har net 

forbindelse at kigge forbi hjemmesiden som løbende bliver opdateret med nyheder, nye 

kanaloversigter osv. 

 

Bestyrelsens økonomiske politik er stadig, at lauget ikke skal have en stor formue, men bestyrelsen 

ser gerne at lauget er velkonsolideret. Økonomien anses for et væsentligt gode for lauget idet vi 

forventer at øopdelingen skal udvides fra de nuværende 17 øer til 25 øer.  

 

Som man vil kunne forstå sker der fortsat en hastig udvikling inden for fællesantenneanlæg. Det 

gælder både for programmer og for teknikken. Det giver vores servicefirma mange travle dage og 

bestyrelsen mange møder med interessante udfordringer. Det gode ved vores arbejde er ikke mindst 

den opbakning og den inspiration, vi får fra medlemmerne såvel i det daglige som på 

generalforsamlingen. 

 

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

samarbejde i 2012, og vil give ordet frit til diskussion af beretningen. 

 

Tom Villadsen efterlyste referater på hjemmesiden. 

Fremadrettet vil generalforsamlingsreferaterne blive lagt på hjemmesiden, men bestyrelsens 

referater fra bestyrelsesmøderne vil ikke blive lagt på med den begrundelse, at der bliver behandlet 

sager der ikke må refereres. 

 

Michael Tolbøll efterlyste nyhedsbreve. 

Tages til efterretning. 

 

Flere medlemmer havde problemer med Internettet. 

Medlemmerne blev vejledt om hvorledes problemerne skulle løses. 

http://www.kragsbjerg.dk/


 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 

Kassereren fremlagde det udleverede regnskab. 

Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev enstemmig vedtaget. 

 

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

årsbudget. 

 

Kasseren fremlagde budgettet. 

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

Dirigenten forespurgte om der 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: 

Jørgen Juhl Nielsen 

Jess Heilbo 

Genvalg til begge to 

 

6.b Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen 

 

Kurt Birch 

Ulla Lillesø 

Genvalg til begge to 

 

 

7.  Eventuelt 

 

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 


