Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.00 i
Fremtidens hus for Læring, 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 15 medlemmer til generalforsamlingen
samt bestyrelsens 5 medlemmer.

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

Jørgen Juul Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning:
Velkommen til et nyt og begivenhedsrigt år for vores laug, som nu har eksisteret i snart 43 år.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne aflægge beretning for året 2016, som har været et år præget
af nogle ændringer - både på kontoret og i bestyrelsen.
Først og fremmest har vi taget afsked med vores forretningsfører gennem mange år - Ole
Skjoldborg Larsen - Ole nåede faktisk at være laugets forretningsfører i 24 år, og det er ikke mindst
takket været Ole, at vi er nået dertil hvor vi er i dag.
Jeg vil her benytte lejligheden til endnu engang at takke Ole for det store og engagerede arbejde
han har gjort for lauget og ikke mindst for dets medlemmer.
Vi hilste af med Ole ved en velbesøgt afskedsreception i oktober måned, men har ikke sluppet ham
helt endnu, da han er tilknyttet som konsulent på særlige opgaver. Det har jo samtidig betydet, at
vi har fået en ny forretningsfører, nemlig Jesper Højrup, som også er den tidligere formand
gennem 9 år, og som dermed kender forretningsgangen i lauget og laugets medlemmer.
Så det er vi helt trygge ved, og jeg ved at flere af jer har truffet Jesper på kontoret, som i øvrigt har
fået ny og energivenlig facade samt nye køkkenfaciliteter, det var tiltrængt. Samtidig er der indført
nye åbningstider for medlemmer fra 09.00-15.30 og fremtidig vil der også blive mulighed for at
benytte mobilepay – så det er en forbedring af servicen over for vores medlemmer, som vi håber I
synes godt om.
At vi ansatte Jesper betød at vi skulle have ny mand i bestyrelsen, og det blev Erik Hansen, hvor vi
efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således, at Erik blev kasserer og jeg blev ny
formand fra at have været kasserer i lauget.
Vi har i øjeblikket
1929 medlemmer på lille pakke
940 medlemmer på mellem pakke
846 medlemmer på stor pakke
Samt 70 medlemmer på internet alene
I alt 3785 medlemmer

Medlemmer som ser flow-TV med pakkeløsninger er inde i en faldende tendens, og vi ser især et
skift fra større pakker til mindre pakker, og ikke mindst skift til bland-selv, som giver mulighed for
selv at kunne vælge sine Tv-kanaler.
Et resultat af denne ændring af måden som mange ser TV på i dag medførte, at vi sammen med
vores leverandør af Flow-TV og internet – i øvrigt som lovet på sidste års generalforsamling - har
fået mulighed for at tilbyde internet alene uden TV- løsninger til medlemspris med rabat på
internet.
Vi har i dag ca. 2200 internet- brugere, og det er et område med stigende tilslutning og et område,
vi med den stadig større udbredelse af streaming-TV venter os meget af.
Vi vil i den kommende tid se, at også flere af streaming-programmerne med film og serier som fx
Netflix, HBO Nordic, C More med flere vil blive tilbudt via boksen som programmer, og vi holder
selvfølgelig nøje øje med at hastighed og kapacitet hele tiden svarer til medlemmernes ønsker og
krav.
Lauget har også fået mulighed for at få den ”sorte boks” (set-top boksen) med dens mange
muligheder som HD kvalitet, valgfrihed, start forfra, arkiv, og optagefunktion som Yousee tilbyder
til en stærkt reduceret medlemspris af 30 kr. pr. måned.
Vi har holdt et strategimøde, hvor vi har drøftet laugets fremtidige struktur og retning med såvel
Tv-udbud som internet. Dette medførte nedsættelse af et udvalg som skal se på de fremtidige
udfordringer og struktur for vores laug, så vi sikrer at vi også i fremtiden kan være
konkurrencedygtige både med hensyn til tv udbuddet, men ikke mindst med hensyn til
internet/bredbånd. I dag kan vi på vort coax net tilbyde hastigheder op ti og med 300 Mbit til
konkurrencedygtige priser, og hvor vi i fremtiden vil se behov for stadigt større hastigheder og
flow. Disse krav og udfordringer arbejder vi allerede med og er ved at forberede, så vi også
fremover kan tilbyde ydelser på linje med fibernet løsninger.
Så der er mange fordele ved at være medlem af Kragsbjerg Antennelaug, og der sker hele tiden
noget nyt i dette regi, og bestyrelsen arbejder ihærdigt på at være opdateret på området, og det
er bl.a. det, der gør det spændende at være en del af bestyrelsen.
Økonomi:
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende regnskab, som er godkendt af bestyrelsen og naturligvis
også at vores statsautoriserede revisor.
Lauget har realiseret et tilfredsstillende resultat, der dog ligger lidt under det budgetterede, men
med en egenkapital på knapt 6 mio. kr. er det en økonomisk stærk og solid forening, som hele
tiden har fokus på at undgå at tage unødige tab og risici med medlemmernes penge. Dette har
bl.a. medført, at vi har foretaget et bankskifte til Arbejdernes Landsbank, da de kunne tilbyde de
bedste betingelser på større likvide indeståender.
Resultatet har igen i år gjort det muligt at hensætte et beløb til fremtidige investeringer til
forbedring af anlægget.
Regnskabet med noter for året 2016 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, og det
gælder både for programmer og for teknikken.

Det giver vores leverandører og servicefirma mange travle dage og bestyrelsen mange møder med
interessante udfordringer. Bestyrelsen har de nødvendige kompetencer til at møde disse
udfordringer og opgaver. Det gode ved vores arbejde er ikke mindst den opbakning og inspiration,
vi får fra medlemmerne såvel i det daglige som på generalforsamlingen.
P.B.V.
Jørgen Juhl Nielsen
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Kasserer Erik Hansen fremlagde det laugets regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

4. Kontingent for det kommende år fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsbudget.
Kasserer Erik Hansen bemærkede at det budgetterede overskud i 2017 ville være dkk 50.000,-.
Kontingentet vil forblive på kr. 375,- inkl. moms som i det forgangne regnskabsår.
Kontingent og budgettet blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

6a. Valg til bestyrelse.
På valg:
Jørgen Juhl Nielsen
Jess Heilbo
Inden for den i henhold til vedtægternes gældende frist, havde bestyrelsen modtaget ønske om
opstilling til laugets bestyrelse fra:
Martin Nitze

Det betød at der skulle foretages afstemning.
Der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Man havde mulighed for at stemme blankt, på en kandidat eller på to kandidater.
Stemmefordeling:
Jørgen Juhl Nielsen
Jess Heilbo
Martin Nitze

14 stemmer
10 stemmer
6 stemmer

6b. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen
Genopstillet og valgt blev
Erik Grubak Schmalfeldt
Per Bo Sørensen

7. Eventuelt
Der blev fra to af de fremmødte medlemmer stillet spørgsmål omkring pixelering på enkelte
kanaler – bl.a. Tv2.
Man opfordrede medlemmerne til at henvende sig på kontoret.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.

Referent
Jesper Højrup.

