Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug - tirsdag den 20. oktober 2020 kl.
19.00 hos, Danhostel Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M

Dagsorden
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 10 medlemmer til generalforsamlingen
samt bestyrelsens 5 medlemmer.

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
Generelt:
Året 2019 blev et år med store omvæltninger og et begivenhedsrigt år for Kragsbjerg Antennelaug. På
generalforsamlingen i 2019 blev der ikke opstillet nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, så alle fra
den tidligere bestyrelse blev genvalgt og forsatte på samme poster efter det konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen og forretningsføreren har haft stor aktivitet, især omkring situationen og konflikten mellem
YouSee og Discovery. Dette har givet mange henvendelser, som forretningsføreren har taget sig af.
Heldigvis har konflikten/situationen ikke været årsag til en stor medlemsflugt, som vi kunne have frygtet.
Vi har i 2019 haft et helt år, hvor vi har kunnet tilbyde 1000 Megabit internet og et opgraderet og
driftssikkert kabel- og TV-net. Dette blev præsenteret ved et medlemsarrangement den 15. juni 2019 i
anlægget bag plejehjemmet, som desværre blev en af de mest regnfulde dage det år, hvorfor arrangementet
ikke var så velbesøgt, som vi havde håbet.
Der har i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Medlemstallet var ved udgangen af 2019 på 3.510 medlemmer fordelt som følger:
Fuldpakke:
Mellempakke:
Grundpakke:
Internet only:

606
839
1.586
479

I alt har vi i lauget 2550 internetbrugere, og vi tilbyder i samarbejde med programdistributør (YouSee)
følgende:

•
•
•

Rent internet som kræver medlemskab af Kragsbjerg Antennelaug
Grundpakke – mellempakke – fuldpakke
Bland-selv:
o Mellempakke med 10 points
o Fuldpakke med 36 points

•

•
•

Ud over at man i bland selv produktet kan vælge alle de kanaler YouSee udbyder,
har man også mulighed for at vælge streamingtjenester som Netflix, HBO, Cmore, Viasat og senest TV2 Play
Ekstra kanaler, hvor man frit kan købe kanaler efter eget ønske til de tre faste
pakker.
Levering af internet er lejet ud til vores internetudbyder (YouSee), hvilket vil sige,
at YouSee betaler leje til os for at være på vores net, leje som vi bruger til drift og
vedligeholdelse af kabelanlægget. Medlemmerne får endvidere en foreningsrabat
på 30/50 kr. pr. måned på de tre laveste hastigheder. På 500/1000 Mbit er der ikke
rabat.

Den verserende konflikt med Discovery er endnu ikke bragt til ophør. Dette skyldes, at YouSee’s kontrakt
med Discovery udløb den 31. december 2019, og forhandlingerne om en ny kontrakt gik i hårdknude.
Grunden hertil er ifølge YouSee, at Discovery tager for meget for deres kanaler, og samtidig forlanger
Discovery, at YouSee aftager alle deres kanaler, og at disse skal ligge i en fast pakkestruktur. YouSee ønsker
derimod, at Discoverys kanaler skal ligge i ”bland-selv”-universet, så vi som kunder selv kan vælge, om vi
vil se disse eller ej. YouSee er af bestyrelsen blevet gjort kraftigt opmærksom på, at den manglende aftale
med Discovery ikke er ideel og påvirker laugets medlemmer.
Vores nuværende aftale med YouSee blev indgået fra den 1. januar 2018 og løber ind til udgangen af 2023,
og bestyrelsen agter at opfylde kontrakten i hele dens løbetid. Bestyrelsen vil dog som altid følge udbud og
priser på markedet, så den bedste leverandør for laugets medlemmer kan vælges ved aftalens udløb. Trods
konflikten med Discovery støtter vi vores nuværende distributør (YouSee) i, at det er godt, at der bliver
rusket op i gamle og fastlåste krav til programplacering og ikke mindst priser, der stiger i et marked, hvor
seertallene for flow-tv daler. Programudbyderne som f. eks NENT, TV2 og Discovery har haft
uforholdsmæssigt meget magt i forhold til alle andre aktører.

Økonomi:
Årets regnskab viser et underskud på 156.868 kr., som bestyrelsen finder tilfredsstillende, baseret på laugets
aktiviteter og drift. Laugets egenkapital udgør stadig lidt over 6 millioner kr., og vi har derfor et stærkt og
solidt kapitalgrundlag til at modstå kommende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Regnskabet med
noter for året 2019 ligger til gennemsyn på kontoret, Hjallesevej 96

Afslutning:
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og ikke mindst forretningsføreren for godt og konstruktivt
samarbejde i 2019. Jeg håber, at den nye bestyrelse vil deltage med samme ildhu og samarbejdsvilje i det
kommende år.

3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kasser Erik Kempf fremlagde det laugets regnskab.
Et medlem stillede spørgsmål til vores pakkepriser. Han kunne ikke forstå at priserne ikke blev
billigere når Discoverys kanaler var blevet taget ud af pakkerne. Jørgen Juhl Nielsen (JJN) og
Jesper Højrup (JHø) forklarede om prissammensætningen af YouSee’s TV pakker. Der blev
dokumenteret at priserne faktisk skule være steget i 2020 men at YouSee havde valgt at se bort for
stigningerne.
(Jess Heilbo gjorde opmærksom på at spørgsmålet skulle have været under eventuelt da det ikke
havde noget direkte med regnskabet at gøre)
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 2021 budgetteret et overskud på Dkk 274.000, -

Kontingent og budgettet blev godkendt.

5: Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg til bestyrelse. (15 stemmeberettigede)
På valg:
Bestyrelse:
Erik Grubak (modtager genvalg)
Erik Kempf (modtager genvalg)
Martin Nitze (modtager genvalg)
Kurt Birch (opstiller)

Valgt:
Martin Nitze

11 stemmer (valgt for to år)

Erik Grubak

10 stemmer (valgt for to år)

Erik Kempf

7 stemmer (valgt for to år)

Kurt Birch

5 stemmer (fortsætter som suppleant)

Suppleanter:
Kurt Birch

1. suppleant med 8 stemmer

Torben Kolding-Jacobsen 2. suppleant med 7 stemmer
Begge valgt for det næste år.

7. Eventuelt
JHø informerede om at YouSee i efteråret 2020 er i gang med en omlægning ad deres internettilbud
til foreningens medlemmer. De er ved at udfase mange af deres forskellige ukurante hastigheder og
opgradere deres kunder til en højere hastighed. Vi har erfaret at YouSee i løbet af november vil
præsentere en helt ny internetplatform med færre hastigheder og til mere favorable priser.

