
Referat fra  

Kragsbjerg Antennelaugs ordinære generalforsamling   

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 i   

4. Maj Kollegiets festsal, Østerbæksvej 91, 5230 Odense M.  Dagsorden ifølge 

vedtægterne  

 

1. Valg af dirigent   

  

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

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var mødt 8 medlemmer til generalforsamlingen 

samt 3 af bestyrelsens 5 medlemmer. Det var afbud fra Erik Grubak og Martin Nitze  

  

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

  

Ved laugets formand Jørgen Juhl Nielsen  

Igen i år blev et begivenhedsrigt år i Kragsbjerg Antennelaug.  

På vores første bestyrelsesmøde konstituerede vi os med Jørgen Juhl Nielsen som formand og Erik  

Kempf som kasserer og webmaster samt Jess Heilbo, Erik Grubak (nyvalgt) og Martin Nitze 

(nyvalgt) som bestyrelsesmedlemmer. Endvidere blev Kurt Birch og Torben Kolding-Jacobsen valgt 

som suppleanter.  

Bestyrelsen og kontoret har haft travlt og har haft mange opgaver, der skulle løses og mange 

forhold, der skulle tages stilling til. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og 

bestyrelsesmedlemmerne har hver især haft deres opgaver.  

Generelt   

I begyndelsen af 2018 tog vi hul på en ny og længevarende kontrakt med Yousee som program- og 

internetleverandør, samt vor mangeårige serviceleverandør Dansk Kabel TV til at forestå 

opgraderingen af vores anlæg til Docsis 3.1 og 1.000 Mb hastighed. Arbejdet med ombygningen af 

anlægget betød, at vi nedsatte et ombygningsudvalg bestående af formanden, forretningsføreren 

og bestyrelsesmedlem Jess Heilbo til at forestå det praktiske over for leverandøren og 

medlemmerne. Arbejdet blev planlagt til at gå i gang i september og med forventet afslutning 

inden udgangen af 2018. Efter sommerferien viste det dog sig, at arbejdet – på grund af forskellige 

omstændigheder og en ihærdig arbejdsindsats fra vores leverandørs side – kunne gennemføres på 

blot 6 uger, så anlægget var opdateret ultimo november.  Under hele arbejdet kunne 

medlemmerne følge med på hjemmesiden og Facebook, hvor forretningsføreren orienterede om, 

hvornår der kunne forventes kortvarige forstyrrelser, og hvilke områder, der blev berørt. Arbejdet 



blev udført til alles tilfredshed og uden de store komplikationer og ulemper for laugets 

medlemmer. Det betyder, at vi nu har et totalt nyrenoveret anlæg, hvor vi har hævet hastigheden 

fra 300 Mb så vi kan tilbyde helt op til 1.000 Mb hastighed og 4K TV - signaler med langt større 

kvalitet og sikkerhed. Dette gør at vi har sikret vores medlemmer 1. klasses højhastigheds-fibernet 

og tv langt ud i fremtiden.  

Vi vil i løbet af 2019 afholde et medlemsarrangement, hvor vi vil præsentere 1.000 Mb (gigabit) for 

medlemmerne – se yderligere i det omdelte medlemsblad.  

Vi har i de senere år set en ændring væk fra de faste flow TV-pakker til bland-selv-TV og 

streamingTV, og derfor er det opløftende at se, at vores nuværende programleverandør i årets løb 

har givet mulighed for endnu flere streaming-kanaler, bl.a. Netflix og HBO, C more, Viasat-film 

med flere, så der p.t. er 11 valgmuligheder inden for streaming.  

Interessen for de nye muligheder med bland-selv-TV blev også bekræftet på et velbesøgt 

medlemsarrangement, der blev afholdt på Vandrehjemmet i november 2018. Der er ingen tvivl 

om, at udviklingen vil gå i retning af flere og fleksible valgmuligheder og streamingtjenester, og 

med det nye pointsystem i mellem og fuld-pakkerne har medlemmerne mulighed for at få netop 

den fleksibilitet.  

Vi har i årets løb også færdiggjort arbejdet med ændring af vores vedtægter, der blev vedtaget på 

generalforsamlingen i 2018. Vedtægterne er efterfølgende lagt på vores hjemmeside. Vi har også 

udarbejdet en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata, da EU har vedtaget en meget 

omtalt databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i maj 2018 (GDPR – General Data Protection 

Regulation), og vi er således GDPR compliant (altså vi overholder forordningen).  

Økonomi:      

Årets regnskab viser et overskud på 335.787 DKK, som bestyrelsen finder tilfredsstillende. Laugets 

egenkapital udgør ca. 6 millioner DKK, og derfor har vi et økonomisk stærkt og solidt laug, som er 

klar til at modstå kommende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Regnskabet med noter for 

året 2018 ligger til gennemsyn på kontoret, Hjallesevej 96, 5230 Odense M.  

Afslutning:  

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for et rigtigt godt, inspirerende og udbytterigt samarbejde med 

hele bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter, vores forretningsfører samt samarbejdspartnere. Det 

har været en fornøjelse at se, hvordan de nye og yngre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har 

taget aktivt del i arbejde og bidraget med nye vinkler.  

Tak til jer alle for jeres store og konstruktive arbejde i 2018, og jeg kan allerede nu se, at det 

konstruktive samarbejde fortsætter i 2019; lad os fortsætte med det.  

Jørgen Juhl Nielsen  

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål.  

  



  

  

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

  

Ved laugets kasserer Erik Kempf.  

Der blev fra et medlem stillet spørgsmål til posten – andre tilgodehavende – Jesper Højrup udredte 

spørgsmålet. Det drejer sig om to poster der kom til udbetaling i 2019, ”moms og energiafgifter” 

og ”tilgodehavende driftstilskud” YouSee. Et andet medlem foreslog på baggrund af ovenstående 

kunne forskyde regnskabsperioden, for eksempel med afslutning 1.4. - Jesper Højrup svarede at 

det blot ville gøre billedet mere uklart da endnu større beløb i form af indtægter fra 

programafgifter ville skulle periodeforskydes.   

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

  

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

  

Kontingentet vil forblive på kr. 375,- inkl. moms som i det forgangne regnskabsår.   

Der er i 2019 budgetteret et overskud på Dkk 130.000, -  

Kontingent og budgettet blev godkendt.  

  

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

  

Der var ikke indkommet forslag bestyrelse eller medlemmer.  

  

6. Valg til bestyrelse.  

På valg:  

Bestyrelse:  

Jørgen Juhl Nielsen (modtog genvalg)  

Jess Heilbo (modtog genvalg)  

Begge er valgt for de næste to år.   

  



Suppleanter:  

Torben Kolding-Jacobsen 1. suppleant  

Kurt Birch    2. suppleant   

Begge valgt for det næste år.  

  

7. Eventuelt  

  

Et medlem gjorde opmærksom på han havde det samme program to steder i sin fuldpakke. Den 

eneste umiddelbare forklaring på det er at YouSee har en ekstrakanal hvor de løbende præsentere 

en betalingskanal for alle pakketyper og at det dermed ligger i fuldpakken to gange.   

Et andet medlem spurgte indtil om man ikke hos lauget kunne få lov at købe enkelt kanaler. Der 

blev svaret at det ikke var teknik og praktisk muligt at kunne tilbyde det i laugets regi, men at man 

stadig kunne tilvælge enkelt kanaler hos YouSee. Alternativt kan man vælge at få en bland selv 

løsning.   

Bestyrelsen gjorde opmærksom på medlemsarrangementet den 15.6.  

  

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdt bestyrelsen et konstituerende møde, 

hvor Jørgen Juhl Nielsen blev genvalgt som formand og Erik Kempf som kasserer.  


