
Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug onsdag den 29. juni 2016 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. Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamlingen 

samt bestyrelsens 5 medlemmer. 

 

Jess Heilbo startede generalforsamlingen med en rørende mindetale om vores afdøde 

bestyrelsesmedlem Jan Gede Nielsen hvorefter vi mindedes Jan med et minuts stilhed. 

 

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

 

 

Bestyrelsens beretning 
 

 

Formanden Jesper Højrup bød velkommen til et nyt og formentlig lidt hektisk år i vores 

antenneforening. 

 

Kragsbjerg Antennelaug har desværre i 2015 mistet vores bestyrelsesmedlem igennem en årrække, 

Jan Gede Nielsen. 

Jan har fået fred efter længere tids sygdom. 

Vi sender vore tanker til Jans nærmeste. 

 

Kurt Birch, der blev valgt som suppleant ved sidste generalforsamling, er derfor indtrådt i 

bestyrelsen.  

 

Som det ses af dagsordenens punkt 5. stopper jeg efter 9 år som formand for Kragsbjerg 

Antennelaug. 

Årsagen hertil er, at vores nuværende forretningsfører efter 24 år på posten trækker sig tilbage og 

går på pension den 1.10 2016. Bestyrelsen har pr. 1. 9. 2016 ansat mig som ny forretningsfører og 

derfor kan jeg selvfølgelig ikke være en del af bestyrelsen. I den forbindelse har bestyrelsen 

besluttet at vores afgående forretningsfører Ole Skjoldborg Larsen gøres til æresmedlem af lauget. 

  

Indtil nu har det været sådan, at virksomheder over en vis størrelse skulle have deres årsregnskab 

revideret, men reglerne for, hvad revisor skal undersøge i henhold til revisionsstandarderne, har 

nogle gange været for omfattende i forhold til mindre virksomheder. Derfor har Folketinget den 6. 

december 2012 indført en ny erklæringsstandard, der egner sig bedre til virksomheder i 

regnskabsklasse B. Erklæringsstandarden hedder udvidet gennemgang. 

Bestyrelsen har vedtaget at overgå til udvidet gennemgang. 

 

Bestyrelsen har også i 2015 deltaget i møder omkring den digitale udvikling og fremtidige krav til 

vores anlæg. 

 

Bestyrelsen vil nu påbegynde forhandling med Yousee vedrørende bredbånd til medlemmer der 

ikke ønsker en TV pakke. Samtidig vil vi drøfte med Yousee vedrørende en særlig aftale om de nye 



digitale bokse, således at vores medlemmer kan få boksene for kr. 30,- pr. måned hvor den 

nuværende pris er kr. 99,- 
 

Vi har opstillet en række krav og målsætninger, hvor medlemmernes interesser først og fremmest 

skulle tilgodeses, og økonomien har naturligvis været en bærende parameter hele vejen igennem. 

Vores handlefrihed som forening skulle også være intakt, da vi til enhver tid ønsker at matche de 

udfordringer, markedet byder på. Det føler vi er lykkedes. 

 

For dig som medlem skulle bestyrelsens arbejde gerne betyde færrest mulige forstyrrelser i din tv- 

og internet hverdag, og fortsat give optimal tv-dækning til en god pris.  
Vi har i dag tre meget stærke programpakker – og det er frit for vores medlemmer at vælge den 

programpakke og tilvalg eller ’bland-selv’, der passer husstanden bedst. 

 

Lille pakke 

Vores lille pakke er fortsat populær og er du ikke vild med sportskanaler, dækker pakken mange 

familiers behov. 

1975 medlemmer har i dag den lille pakke 

 

Mellempakken 

Ud over alle kanalerne i den lille pakke, har vi suppleret mel-lempakken med dyre kvalitetskanaler, 

i form af TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 News og TV3+, TV3 puls, TLC, Disney, Kanal 4, 6`eren og 

CANAL9. 

996 medlemmer har i dag den mellemste pakke 

 

Store pakke 

 

Den store pakke er fortsat populær for dem der vil have alle kanaler. 

899 medlemmer har den store pakke. 

 

Pakkepriser 2015              2016               Stigning  
              Lille pakke      1575             1695               120,- 

              Mellem pakke 3685             3815               130,- 

              Stor pakke       4785             4995               210,- 

 

Streaming – og ”bredbånd only” 

 

Det hotte element på tv-siden med streaming tjenester følger vi naturligvis også. 

Det er uomtvisteligt kommet for at blive, og en naturlig konsekvens må være, at vi også tilbyder 

medlemmer, der fravælger ”pakke løsninger” et medlemskab, hvor der kun tilbydes bredbånd. 

Konceptet er en af nyhederne hos Yousee, som bestyrelsen vil arbejde på kan blive lanceret i 

Kragsbjerg Antennelaug. 

 

Highlights i udviklingen: 

Digitalisering 

 

Med foreningens primære formål for øje – at stille tv – og internet og hermed beslægtede faciliteter 

til rådighed for medlemmerne – er det oplagt at se digitalisering som den største landvinding i den 

teknologiske udviklingsproces. Det digitale spøgelse åndede også Kragsbjerg Antennelaug i nakken 

og bestyrelsen har naturligvis fulgt udviklingen på nærmeste hold. De faciliteter, den ”sorte 



boks” (set-top boksen) som Yousee tilbyder, markerer et kvantespring til mange flere muligheder 

for funktionelle løsninger på tv-siden. HD kvalitet, valgfrihed (med tilkøbskanaler), StartForfra og 

optage funktioner. 
 

Og sådan kunne vi blive ved – der sker hele tiden nyt i dette regi, og det er bl.a. det, der gør det 

spændende at være en del af bestyrelsen. Vist bruges der rigtig mange timer på arbejdet, men den 

anciennitet, de fleste i bestyrelsen har, tyder ikke på, at interessen daler med årene. Tværtimod! 
 

 

 

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 lige ved kr. 6 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. 

Regnskabet med noter for året 2015 ligger til gennemsyn på kontoret, Hjallesevej 96. 5230 Odense 

M. 

 

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. 

 

Vel mødt til generalforsamlingen 

P.B.V. 

Jesper Højrup 
 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 
Kasserer Jørgen Juhl Nielsen fremlagde det udleverede regnskab. 

 

Mollerup forespurgte om vi stadig havde problemer med lurekiggere. 

Arne Nielsen spurgte ind til forbedring af kabler. 

Der blev forespurgt om noter til regnskabet fyldte mange sider således at de ikke udsendtes sammen 

med indkaldelsen. 

Søren Andersen forespurgte om det kunne være en ide at lade spejdere omdele indkaldelser m.m. 

for at spare porto. 

 

Efter besvarelse på spørgsmålene blev regnskabet godkendt. 

 

 

 

 

 



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

af årsbudget. 
 

Kasserer Jørgen Juhl Nielsen fremlagde det udleverede budget. 

Kontingentet vil blive på kr. 375,- incl. moms som i det forgangne regnskabsår. 

 

Budgettet blev vedtaget som foreskrevet af bestyrelsen. 

 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

6a. Valg til bestyrelse. 
 

På valg: 

Jesper Højrup 

Erik Kempf 

Kurt Birch 

 

Da Jesper Højrup ikke skulle genvælges blev følgende foreslået og valgt til bestyrelsen. 

Erik Kempf 

Kurt Birch 

Erik Hansen 

 

 

6b. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen 

 
Foreslået og valgt blev 

 

Erik Grubak Schmalfeldt 

Per Bo Sørensen 

 

7. Eventuelt 
 

Der blev udleveret adresse vedrørende grafittig på et antenneskab. 

 

Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden. 

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: 

Formand Jørgen Juhl Nielsen 

Kasserer Erik Hansen 

Best.medlem Erik Kempf ( Webmaster ) 

Best. Medlem Jess Heilbo 

Best. Medlem Kurt Birch 

 

 

Referent 

Ole Skjoldborg Larsen. 

 


