Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i
Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører Ole Larsen, Ole Larsen blev valgt. Ole
Larsen 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 39.
generalforsamling.

Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Kragsbjerg Antennelaug.
2011 var året hvor nedlukning af analoge kanaler fortsatte, og vi kan forvente at flere analoge
kanaler går over til digital sending for at skaffe plads til HD kanaler.
Overgangen til digital sending i MPEG 4 gav også en del problemer for mange af vores
medlemmer. Skulle man nu købe nyt TV eller måske en digital MPEG 4 boks fra enten Yousee eller
fra en lokal forhandler? Det kan være svært at vælge den rigtige løsning.
Kragsbjerg Antennelaug har truffet aftale med teknikker om installation af programmer samt efterse
installationen for HF tæthed for en pris af ca. kr. 200,Overgangen til de digitale signaler i MPEG 4 gav også et andet problem med tætheden i
installationerne i eget hjem.
Der er i dag en stor indstråling fra andre signaler, og disse ødelægger billedet for en del
medlemmer. Ikke mindst de fejl der relaterede til husinstallationer gav mange telefonsamtaler pga.
dårlige signaler. Dette problem forstærkes når der i 2013 lukkes op for frekvensområdet ned til
800Mhz for mobiltelefoni. Så er det meget vigtigt at jeres husinstallation er HF tæt for signalet fra
fællesantennen, signalet bliver altså ikke bedre end jeres egen husinstallation.

Medlemmerne blev sidste år vejledt i nødvendigheden om brug af rigtige kabler og stik.
Info herom er udsendt i den trykte beretning. Der ligger også her på bordene informationsmateriale
om godkendt antennemateriel.

Bestyrelsen skal konstant være opdateret med hvad der rører sig på markedet og hvad der i
nærmeste fremtid kommer af nye tiltag fra leverandørerne, derfor er det bydende nødvendig at vi
deltager i konferencer og seminarer når lejligheden byder sig. Bestyrelse og forretningsfører har
deltaget i konference hos Yousee på Telehøjen og 2. bestyrelsesmedlemmer har deltaget på IFA
messen i Berlin sammen med bestyrelseskollegaer fra hele danmark. formålet med disse møder og
konferencer er selvfølgelig at have fokus på fremtiden, så hverken bestyrelsen eller medlemmer
bliver overhalet indenom.
Kragsbjerg Antennelaug tillader som den eneste forening pakkeskift hver måned og det giver
selvfølgelig administrativt ekstraarbejde på kontoret. Arbejdet er lettet en del, idet vi har fået en
aftale med Yousee om at indrapporterer direkte online i Yousee’s administrative system.
Pr. 31.12.2011 havde Kragsbjerg 4.166 tilslutninger fordelt på:

1.771 tilslutninger på grundpakken
1.164 tilslutninger på mellempakken
1.231 tilslutninger på fuldpakken.
1.697 medlemmer har bredbånd
105 medlemmer har telefoni

Alle har allerede konstateret, at der er byttet lidt rundt med kanalerne, nogle analoge kanaler er
blevet digitale og der er kommet flere HD kanaler til. Det er nok et mønster vi skal vende os til i
takt med at der kommer flere HD kanaler. De analoge kanaler vil nok med tiden forsvinde helt idet
de optager 4. kanalpladser pr. program og der vil således ikke være plads til både de analoge og HD
kanalerne som alle efterspørger.
Yousee har efter uenighed med TV2 Film om prisen på programmet, valgt at tage programmet af
sendefladen også således at TV2 Film heller ikke mere er tilkøbskanal.
Kragsbjerg Antennelaug har i samarbejde med YouSee fra den 3. oktober til 23. november 2011
haft en kampagne for at tiltrække nye medlemmer. Vi havde følgende tilbud til nye installationer.
Kr. 500,- i tilslutningsafgift såfremt der var en brugbar installation samt kr.0,- for programpakken
resten af 2011.
Kr. 1500,- for en nyinstallation samt kr. 0,- for programpakken resten af 2011.
Dette tiltag benyttede 21 nye medlemmer sig af.
Vores hjemmeside www.kragsbjerg.dk er nu oppe at kører, vi anbefaler medlemmerne der har
netforbindelse at kigge forbi hjemmesiden som løbende bliver opdateret med nyheder, nye
kanaloversigter o.s.v

Også i året 2011 er der desværre konstateret, at der er ulovlige tilslutninger til
fællesantennen. Det er specielt i udlejningsejendomme at to eller flere lejere ikke er
tilfreds med den pakke som er installeret i lejligheden, og derfor henvender sig til
antenneforeningen for at få mere end grundpakken, og i den forbindelse kan vi så se at
lejligheden slet ikke er signalforsynet i henhold til vores registreringer.
Når det bliver opdaget, udløser det en henvendelse til husejeren.
Det er altid husejerens ansvar at installationerne i udlejningslejligheder er lovlige. En ulovlig
tilslutning, er det samme som at tage strøm og varme udenom måleren, altså tyveri.
Som jeg nævnte på sidste generalforsamling havde vi kontakt til andre foreninger om samarbejde
eller sammenlægning. Foreningerne vi havde kontakt til har endnu ikke fået afklaret på deres
generalforsamling hvordan og på hvilke niveau samarbejdet kan foregå.

Den 22. november 2011 fik vi nye netværksnumre og er som følgende:

DVB-C-tv med MPEG4-

DVB-C-tv med MPEG2-

YouSee Boksen eller

Andre bokse fra YouSee

modtager og MPEG4-

modtager

HD Standardboks

som Sagem60

bokse, som ikke er fra

og MPEG2-bokse, som

(Samsung)

YouSee

ikke er fra YouSee

Netværks-ID 100

Netværks-ID 110

Netværks-ID 120

Netværks-ID 130

Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse, samarbejdspartnere og medlemmerne for et godt
samarbejde i 2011, og vil give ordet frit til diskussion af beretningen.
Poul Chr. Pedersen, Arne Nielsen og Erik Svendsen spurgte ind til de digitale signaler som de
periodevis havde problemer med. Jesper Højrup og Erik Kempf svarede at det nok var hos egen
interne installation at problemet skulle findes ellers skulle man henvende sig på kontoret.
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen blev den enstemmig vedtaget.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Da kassereren var fraværende gennemgik forretningsføreren 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.
Forretningsføreren 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
Jan Gede Nielsen
Erik Kempf
Genvalg til alle
6.b Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen
Kurt Birch
Ulla Lillesø
Genvalg til alle

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

