Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015
kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf, Erik Kempf blev valgt. Erik Kempf kunne konstaterer
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning
Formanden Jesper Højrup bød velkommen til 10 medlemmer til Kragsbjerg Antennelaugs 42.
Generalforsamling.
Bestyrelsen havde håbet, at 2014 ville give ro og dermed kræve mindre indsats fra bestyrelsen. Men
en større udnyttelse af 4G-nettet, samt YouSees gennemførte kanalomlægninger, med udnyttelse af
et endnu lavere frekvensområde, medførte problemer med udfald af DR1 og DR2 samt periodisk
pixelering.
I forbindelse med kanalomlægningen er det igen konstateret, at der er mange som har svært ved at
udføre en korrekt søgning på deres TV, da mange modeller ikke har en intuitive menu-struktur.
Foreningens hjemmeside www.kragsbjerg.dk har en del anvisninger og kontoret kan stadig være
behjælpelig med vejledning.
Kanalomlægningen medførte også at enkelte analoge kanaler blev fjernet fra kanallisten, dette må
forventes også at ske fremover. Nogle udbydere (f.eks. Stofa) har allerede på nuværende tidspunkt
fjernet alle analoge kanaler. Årsagen er at nye HD kanaler og andre digitale tjenester kræver mere
båndbrede og for at få plads er man tvunget til at fjerne analoge kanaler. En enkelt analog kanal kan
give plads til 6 - 8 digitale kanaler.

Nye muligheder
TV med Bland selv - muligheden blev lanceret i 2014.
 Kan kun anvendes hvis man har Mellem- eller Fuldpakke
 Mellempakke kan udskifte de 10 ekstra-kanaler og Fuldpakke 37 ekstra-kanaler der er ud
over grundpakken.
 Kræver TV eller boks med mulighed for kortlæser og kort.
 Hvis man kun har Grundpakke, kan ekstra-kanaler tilkøbes. Kræver ligeledes kort og
kortlæser.
Yousee PIay (WEB-TV) med nye funktioner og udvidet tilgængelighed
 Mulighed for at se sine Tv-kanaler på PC/Mac, tablet eller smartphone både hjemme og ude
 Programarkiv hvor tidligere udsendelser kan hentes




Start forfra
Tidligere kun for YouSees bredbåndskunder, nu også for medlemmer med Fuldpakke der
har bredbånd hos anden bredbåndsudbyder end YouSee

Mere spændende nyt
Den 1. juli 2015 sker der ændringer i kanaludbuddet, ændringerne omfatter medlemmer der har
fuldpakken, ekstrakanaler og tv med bland selv. Der sker i denne forbindelse ingen prisændringer.
Canal 8 og Eurosport 2 lægges sammen til ny kanal Eurosport Danmark.
Eurosport Danmark giver jer det bedste fra Eurosport – på dansk. Kanalen fokuserer på de
sportsbegivenheder, som danskerne allerbedst kan lide at se, blandt andet fodbold fra den hjemlige
Alka Superliga og den tyske Bundesliga, cykling med blandt andet Post Danmark Rundt og masser
af Grand Slam-, ATP- og WTA-tennis.
Eurosport Danmark kan fra 1. juli findes på kanalplads 41 – samme plads som Eurosport 2 ligger på
i dag.
I løbet af sommeren lanceres også Eurosport 360, som er syv eventkanaler. På pc, tablet og
smartphone supplerer Eurosport 360 både Eurosport og Eurosport Danmark med andre
kameravinkler eller andre sportsbegivenheder, end dem der sendes på hovedkanalerne.
Med de syv eventkanaler får du en helt ny og unik dækning af både større og mindre
sportsbegivenheder. Og det er uanset om I ønsker at se Tour de France fra helikopterperspektiv eller
følge aktiviteterne i pitten til Formel 1. Man kan også se de sportsbegivenheder, som Eurosport ikke
har plads til at sende på hovedkanalerne. Så kan man stadig følge Wozniacki, selvom hovedkanalen
sender Williams.
Vi stiller Eurosport 360 til rådighed for alle, der har en af Eurosports tv-kanaler, og den kan ses på
youseeplay.dk eller på YouSee Tv & Film app'en
Kanal Sport har meddelt, at kanalen lukker. Den udgår af Fuldpakken 1. juli.
Turner har valgt at lukke kanalerne Star! Showtime og Silver HD. Kanalerne udgår derfor som
Ekstrakanaler og i Tv med Bland Selv 1. juli.
I HD-pakken erstattes Silver HD med H2, som er en helt ny kanal.
Tv, som vi kender det, forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Flere og flere supplerer med
streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic. Sammen med YouSee skal vi sikre, at I fortsat
opfatter foreningen som en attraktiv leverandør af tv.
Derfor gives der den 10. juni frihed til alle medlemmer med en Mellem-, Fuld-, tillægs- eller Bland
selv-pakke til at se tv, når og hvor I vil – uanset hvor i Danmark I er. Så behøver I ikke længere at
sidde klar foran fjernsynet, når en udsendelse starter. Og hvis der ikke er noget, I vil se, kan I vælge
noget andet i det store arkiv af udsendelser. Det hele er med i tv-pakken. Og det koster ikke ekstra.
I skal bare være på nettet, så kan I se Live-tv, Starte forfra og gå i Tv-arkiv på tablet og mobil med
YouSee Play Tv & Film app’en eller på pc via youseeplay.dk. Og med Apple TV kan man afspille
alle tv-programmer med AirPlay fra YouSee Play Tv & Film app’en til tv-skærmen.

Med andre ord kan I se tv, når I har tid og lyst. Frit valg handler ikke kun om, hvad der er i jeres
pakker, men i høj grad om at se tv, når og hvor man vil.

Vi skruer massivt op for hastigheden på bredbånd
Den løbende opgradering af kabelnettet og højere hastigheder til medlemmerne er med til, at vi
sammen med Yousee tager en ny og stærkere position på markedet og dermed sikrer os adgang til
endnu bedre oplevelser.
For mange bredbåndskunder er hastighed allerede en vigtig faktor i valg af bredbånd. I den
kommende tid får mange bredbåndskunder hos YouSee løftet deres nuværende bredbåndshastighed
til minimum 50 Mbit. Hver tredje kunde får 100 Mbit. Det sker som led i en stor strategisk
bredbåndssatsning, hvor YouSee nu markerer sig som Danmarks suverænt største udbyder af
højhastighedsbredbånd.
Inden nytår får alle foreninger med en aftale om YouSee Bredbånd mulighed for at få 300 Mbit. Og
vi har jo som nævnt tidligere klargjort kabelnettet til hastigheder på over 1.000 Mbit – også kaldet
gigabit-forbindelser. Med coax-teknologien er vi således allerede i dag klar til at dække
medlemmernes nuværende og fremtidige behov.

Tilkøb af ekstra-kanaler




Kan kombineres med alle tre pakker
Individuelle priser afhængig af valgt kanal
Kræver TV eller boks med mulighed for kortlæser og kort.

Den 28. oktober 2014 inviterede Kragsbjerg Antennelaug og YouSee til et åbent hus arrangement
på Vandrehjemmet Kragsbjerggaard. Ud over bestyrelsen var der repræsentanter fra YouSee og
Dansk Kabel TV.
Der deltog 207 husstande med 388 personer.
Der blev indgået 130 nye aftaler vedrørende bredbånd, bland selv samt mobiltelefoni.
Med de stigende hastigheder på Internet og flere og flere HD kanaler kunne bestyrelsen se, at fejl i
anlægget var stigende. Årsagen til dette var, at anlægget var bestykket med 208 ældre
potmeterregulerede forstærkere.
Bestyrelsen valgte derfor at udskifte forstærkerne med en fuldt digital type som samtidig kan
behandle frekvenser helt op til 1000 mHz.
Udskiftningen påbegyndtes ultimo 2014 og var afsluttet februar 2015.
Bestyrelsen har deltaget i YouSees regionsmøde hvor det blev oplyst, at der i 2015 vil blive lanceret
en billig Basis TV pakke, der modsat grundpakken, udelukkende består af gratiskanaler.
Årsagen er jo, at TV som vi kender det, forandres hurtigere end nogensinde før….
Undersøgelser har vist at:
 16% overvejer at nedgradere deres TV-pakke.
 Streamingmarkedet får hele tiden nye kunder.
 De unge ser betydelig mindre flow-TV og mere On Demand.

Vi som antennelaug ser trygt på fremtiden idet vi kan gøre en forskel.
 Vi kan sikre et godt, stabilt og fremtidssikret kabelnet.
 Vi kan forhandle priser kollektivt og sikre lavere priser for vores medlemmer.
 Vi kan yde hurtig og lokal service fra laugets eget kontor.






Der er for tiden 1990 bredbåndskunder.
Der er 57 medlemmer der har Bland Selv.
Der er 1937 medlemmer med grundpakke
Der er 1072 medlemmer med mellempakken
Der er 965 medlemmer med fuldpakken

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
Der var debat både med ris og ros vedrørende arrangementet med Yousee på Kragsbjerggården.
Beretningen blev herefter enstemmig 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 fastlægges i forbindelse med godkendelse af
årsbudget.
Kasseren fremlagde budgettet.
Kontingentet vil blive på kr. 375,- inkl. Moms som i det forgangne regnskabsår.

Der blev fra et medlem forespurgt om kontingentet kunne blive mindre.
Efter debat kunne resten af generalforsamlingens deltagere ikke tilslutte sig dette og budgettet blev
vedtaget som foreskrevet af bestyrelsen.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.
6a. Valg til bestyrelsen
På valg:
Kasserer Jørgen Juhl
Best. Medlem Jess Heilbo
Genvalg til begge
6b. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen
Kurt Birch
Ulla Lillesø
Genvalg til begge
6. Eventuelt
Der blev udleveret adresse vedrørende graffiti på antenneskab.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.
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

