Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2014 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 9 medlemmer til Kragsbjerg Antennelaugs 41.
Generalforsamling.
Året 2013 blev igen et år med flere nye spændende ting og mange forhandlinger med leverandører i
løbet af året, men herom senere.
Kragsbjerg Antennelaug blev stiftet den 29. juli 1973 og i den anledning blev samtlige medlemmer
inviteret til laugets 40 års jubilæum lørdag den 7. september.
Ca. 500 personer benyttede lejligheden og det gode vejr til at fejre det sammen på Munkedammen
med et brag af en fest, både med underholdning af Spacemaker og cirkus Flik Flak og konkurrencer
med fine præmier.
Tilslutningen til internet er stadig stor og stabil, i 2013 endda lidt stigende, idet ca. 45% af
medlemmerne nu er tilsluttet.
Bestyrelsen syntes det er flot, når man tænker på, hvor stor konkurrencen er blevet, både på antal
udbydere, pris og hastigheder. Vi mener, at det bl.a. skyldes, at vi stadig har en internetløsning med
høj kvalitet og stor driftssikkerhed, hvor pris og hastighed hele tiden tilpasses markedet.
Vi kan således i dag tilbyde hastigheder på foreløbig helt op til 100 Mbit.
Som nogen har erfaret har Dansk Kabel-TV og YouSee byttet lidt om på opgaverne.
YouSee skulle fremover levere både tv-og radioprogrammer, internet og telefoni.
Dansk Kabel-TV skal fremover ”kun” tage sig af anlægsarbejder og service/vedligeholdelse i
Kragsbjerg Antennelaug.
Selve overgangen af medlemmernes internet fra Dansk Kabel-TV til YouSee forløb helt
gnidningsløst.
Aftalen med YouSee giver mange muligheder. Her skal nævnes Web-tv med adgang til at se de
fleste tv-kanaler fra tv-pakken på pc, tablet og smartphone. Web-tv kan også tages med ud af huset,
så man kan se en del af sine tv-programmer i sommerhuset eller på stranden. Samtidig gives der en
rabat på kr. 40,- pr. måned for bredbåndskunder der er medlem hos Kragsbjerg Antennelaug.

YouSee Musik, youMusic med adgang til 20 mio. musiknumre, Herudover er der adgang til de i
forvejen kendte YouSee tilbud, nemlig mulighed for at bestille ekstrakanaler og YouSee Plus, som
giver mulighed for at pause, spole, optage og starte forfra.
Noget helt nyt er muligheden for hurtigt at ændre sin hastighed på internet både op og ned, når dette
er nødvendigt.
YouSee har overtaget mobilselskabet Onfone og det hedder nu YouSee Mobil. Også her er der
fordelagtige priser til Kragsbjerg Antennelaugs medlemmer.
Udviklingen står aldrig stille, den går stærkere end nogensinde og da vi som tidligere nævnt gerne
hele tiden vil være på forkant, har vi indhentet tilbud på en opgradering af vores anlæg.
Med de stadig stigende behov for hurtigere hastighed på internet (hastigheder op til 300 Mbit er på
vej), web-tv, stadig bedre digital-tv og flere HD kanaler, gør at vi er nød til at udskifte vores 10 år
gamle forstærkere, dem er der 216 af.
Efter udskiftningen er anlægget også opgraderet til det fremtidige 1000 MHz.
Hvornår kommer det helt ”frie” valg?
Spørgsmålet bliver stillet igen og igen, måske foranlediget af, at markedsføringstrommerne har fået
en ekstra tand her i foråret, hvor flere udbydere mener at være ”alene” om at tilbyde en sådan
frihed.
Tilbuddene skal dog studeres nærmere, så begrænsningerne i valget også noteres, ligesom man skal
hæfte sig ved priserne for ”friheden”. Vi følger naturligvis udviklingen tæt og er meget bevidste om
at have vores anlæg kampklar til de nye muligheder, som forhåbentlig giver større fleksibilitet på
sigt.
Udfasningen fra analog til digital fortsætter i år– dog i forholdsvis roligt tempo.
Vi har i alt ca. 4.000 medlemmer. Vi har kun haft en mindre tilbagegang, hvilket er rigtig flot, set i
lyset af den store konkurrence vi har med bl.a fibernet, Boxer, TDC Home Trio og flere andre.
Kontoret oplever faktisk, at mange medlemmer, der har prøvet TDC Home Trio, kommer tilbage til
Kragsbjerg Antennelaug, når de oplever hvad det rent faktisk koster, når familien gerne vil kunne se
fjernsyn på alle husstandens tv.
Det er en stor tilfredsstillelse for os, at sige velkommen tilbage, til medlemmer der har været ude og
prøve noget andet.
Der er for tiden 1849 bredbåndskunder og det er en lille stigning i forhold til 2013.

Økonomi.
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende regnskab, som er godkendt i bestyrelsen.
Foreningen har realiseret et tilfredsstillende overskud, lidt over det budgetterede, og med en
egenkapital på over kr. 5 mio. er det en økonomisk stærk og solid forening.
Resultatet har igen i år gjort det muligt, at hensætte et beløb til fremtidige investeringer til
forbedringer i anlægget.
Afslutning.
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.
Hermed beretningen til diskussion.
Erik Kempf uddybede Bland selv, flere kort samt frit valg fra Boxer.
Beretningen godkendt

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:
Jesper Højrup

Erik Kempf
Jan Gede Nielsen
Genvalg til alle tre
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

