
 

 

 
 

HASLEV ANTENNELAUG 

Ordinær generalforsamling 
 
Tidspunkt: Torsdag, den 26. marts 2020, kl. 19.00 
Sted: Odd Fellow Logen, Gamle By 4, Haslev 

Dørene åbnes kl. 18.30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer 

for det kommende år til godkendelse  

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Beslutning om evt. overskuds anvendelse 

5. Eventuelle forslag 

6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) 

for det løbende regnskabsår  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Eventuelt  

 

Bestyrelsen 

 

ANTENNELAUGETS BESTYRELSE: 

Jan Dalum Egon Thomsen (på valg) 
Thomas Westermann Daniel Fussing (på valg) 
Klaus Simonsen Ledig (på valg) 
Steen E. Filborne  

ANTENNELAUGETS KONTOR OG SEKRETARIAT: 

Nørregade 10, 4690 Haslev, tlf. 56 31 54 40.  
Åbningstider: Tirsdag 13-14 & torsdag 13-17.  
www.haslevantennelaug.dk - e-mail: haslevantennelaug@haslevnet.dk.   
Hertil rettes alle henvendelser vedr. kontingent, flytning, tilmelding og pakkeskift 
etc. 

NB! Af hensyn til adgangskontrol skal udfyldt adgangsbevis / fuldmagt 
medbringes til generalforsamlingen 

 

Kære medlem 

2020 har været et meget besynderligt år. 
Vi havde forventninger om at året skulle byde på en stigning i foreningens tilstedeværelse i 
lokalsamfundet, bl.a. med nogle flere arrangementer sammen med youSee. 
Dette blev dog helt forandret da Danmark blev lukket ned grundet Covid-19 i marts måned. 

Den første konsekvens oplevede vi ved at vi ikke kunne gennemføre vores generalforsamling som 
planlagt – grundet forsamlingsforbud. 
Vi forsøgte flere gange at planlægge en dato for generalforsamlingen men det lykkedes først d. 29 
oktober. Og det er til dato den generalforsamling med færrest fremmødte deltagere. Trods dette, så 
gennemførte vi generalforsamlingen for at vi kunne lovliggøre vores regnskab, kontingent og 
bestyrelsessammensætningen. 
 
Resten af året har vi med skiftende held forsøgt at få en pop-up butik til at fungere i samarbejde 
med youSee. Der har været planlagt at youSee den første torsdag i hver måned stiller en butik op 
på vores kontoradresse, hvor medlemmer kan besøge og få hjælp til f.eks. pakkeskift, bland-selv 
eller mobil-telefoni. Dette er lykkedes enkelte gange, men er af flere gange blevet lukket ned af 
Covid-19 forsamlingsforbud og begrænsninger i muligheder for at holde forretninger åbne. 
 

Ud over dette så har året været uden de store begivenheder. Igen grundet Covid-19, så har alle 
muligheder for at afholde nogle arrangementer været umuliggjort og der har ikke været nogle større 
udbygninger i løbet af året, så året har været brugt på konsolidering. 

Hvor vi i forrige år så en stigning i antallet af grund og mellempakker, så er vi i dag 33% i grund og 
hele 37% mellempakken, mens fuldpakken fortsat mistet tilslutning, da kun 22% af vores 
medlemmer har fuldpakken. Endelig så er internet-only fortsat mere og mere populært med nu 8% 
tilslutning. 

Vi har over 4.800 husstande i Haslev, som vi kan tilbyde kvalitets tv og internet gennem vores 
samarbejde med youSee.  

 
Jf. dagsordenens pkt. 5 er der ikke modtaget nogle forslag fra medlemmer, bestyrelsen lægger 
udkast til vedtægtsændringer til afstemning. 

Jf. dagsordenens pkt. 6 indstiller bestyrelsen til flg. medlemsbidrag for 2021: 

 
 Grundpakken Mellempakken Fuldpakken Internet-only 

 2.655 kr. 4.860 kr. 6.420 kr. 650 kr. 

Disse priser er totalpriser, inklusiv driftsbidrag, programbetaling, CopyDan afgift mv. og gælder også 
for Bland-Selv (10) Mellempakke og Bland-Selv (36) Fuldpakke. Internet-only er uden TV-pakke. 

Ved evt. rykkerskrivelser vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,-, ligesom der vil blive givet et 
betalingsvarsel iht. vedtægterne. Herefter vil signalet blive afbrudt uden yderligere varsel, og evt. 
genåbning vil medføre et gebyr, pt. fastsat til kr. 800,-.  

Pr. 31/12 2020 udgjorde medlemstallet 3.328. 

 
Bestyrelsen 

 

http://www.haslevantennelaug.dk/
mailto:haslevantennelaug@haslevnet.dk

