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Generalforsamling referat 2009 
Deltagere bestyrelsen:                Jan Dalum 
Kurt Grandal 
Sigurd Bak Christensen 
Egon Thomsen 
Klaus Simonsen 
Thomas W Blunding 
Fraværende:                              Daniel Fussing 
Forretningsfører:                         Peter Petersen 
Referent:                                   Kurt Grandal 
Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret samt offentliggjort på Laugets 
hjemmeside. 
  
Dagsordnen iht. vedtægter: 
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 
  
ad 1)           På forslag fra bestyrelsen blev Henrik Lund valgt som dirigent, med stor 
applaus. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav 
straks ordet til formanden. 
  
ad 2)            Status: 
Haslev Antennelaug tilbyder 25 basisprogrammer, 5 tilkøbsprogrammer og 3 + 1 digitale 
DVB-C programmer, inklusiv DR Update. Derudover 6 digitale TV1000 tilkøbsprogrammer, 
22 radioprogrammer og mulighed for internetopkobling via Stofanet. Dette er tre 
prorammer mindre end sidste år, da VHF bånd I er ryddet for tv-programmer for at give 
mere plads til internet. 
Den mundtlige beretning omhandlede: 
1.       Status på ombygningen af anlægget 
2.       Laugets vedtægter er ajourført 
3.       Haslev Antennelaugs placering i tv-billedet 
1.       Status på ombygningen af anlægget 
Haslev Antennelaug er ved at afslutte den gennemgribende ombygning af nettet, således 
at frekvensområdet nu er øget fra 450 MHz til 862 MHz. En væsentlig og meget synlig del 
af ombygningen har været gravearbejdet i forbindelse med opdelingen af 
forsyningsområdet i ’øer’ ogudskiftningen af de gamle kabler, hvoraf nogle var fra starten i 



1972. Generelt er ombygningen forløbet planmæssigt og til bestyrelsens tilfredshed – 
heriblandt samarbejdet med Stofa og vores rådgiver Brix & Kamp. 
2.       Laugets vedtægter er ajourført. 
På sidste års ordinære samt ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at 
ajourføre Laugets vedtægter. Disse er nu tidssvarende. Formanden præciserede 
nedenstående punkter: 
•          ”Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27/3-2008 og ekstraordinær 
generalforsamling d. 17/4-2008” 
•          § 8, stk. 1 - Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders 
skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 
•          § 18, stk. 1 - Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab 
består til og med fordelingsstanderen i vejskel. 
§ 19, stk. 3 – Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen 
jfr. § 18, da den følger ejendommen/lejligheden. 
•          § 16, stk. 2 - Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 
kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. 
  
3.   Haslev Antennelaugs placering i tv-billedet. 
Formanden gennemgik de muligheder, som i dag tilbydes for alternativ tv- 
programmodtagelse og med udgangspunkt i nedenstående scenarier: 
  
Hvilke alternativer findes i dag / i morgen? 
§         Telia IP-TV 
§         TDC Home-Trio IP-TV 
§         SEAS-NVE Fibernet IP-TV 
§         Boxer-TV, DTT 
§         ViaSat og Canal Digital, Parabol TV 
Denne gennemgang førte frem til flg. oplæg til debat, set i relation til forslag 1; valg af 
programleverandør: 
  
Hvilket services skal Haslev Antennelaug tilbyde? 
•          Valgmulighed mellem flere programpakker? 
•          Mulighed for digitalt spejl 
•          Mulighed for HD programmer 
•          Mulighed for individuelt programtilvalg 
•          Mulighed for individuelle interaktive services som leje af film fra sofa, Start-
forfra osv. 
”Det er tid til en ny kurs for denne forening” 
  
For yderlig orientering henvises til årets skriftlige beretning, som er udsendt til samtlige 
medlemmer sammen med regnskab og budget og indkaldelse til årets generalforsamling. 
Formandens beretning blev godkendt med stor applaus. 
  
ad 3)           Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede, at det var godkendt af 
revisorer og bestyrelsen. 
Kassereren pointerede, at moms og CopyDan afgifter ikke er indeholdt i regnskab og 
fremhævede enkelte punkter, bl.a. udlejning af plads i antennemasten til telefoni, som er 



indtægtsgivende. 
Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som blev besvaret af kassereren samt en 
repræsentant fra Laugets revisionsfirma. 
  
Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen. 
  
ad 4)            Årets forventede negative driftsresultat blev godkendt af forsamlingen og 
resultatet overført. 
  
  
ad 5)            Der var indkommet 4 forslag: 
  
1.       Valg af programleverandør YouSee iht. vedlagte dokumentation. 
2.       Det pålægges bestyrelsen at arbejde for billigere adgang til bredbånd på Laugets 
net. 
3.       Valg mellem TV5 (fransk) eller TV2Sport, årlig merpris 376 kr. 
4.       Valg mellem Kanal 6 eller RaiUno, årlig merpris 0 kr. (Kanal 6 er gratis i 2009). 
  
I alt 442 stemmer var udleveret, inklusiv fuldmagter. 
  
Afstemning 1.:   Valg af programleverandør, YouSee. 
Formanden gennemgik forslag 1 og redegjorde for bestyrelsens indstilling af YouSee som 
programleverandør. For mere information, se udsendte informationsfolder. 
Bestyrelsen havde inviteret Kim Schøndoff fra YouSee til at besvare eventuelle konkrete 
spørgsmål vedrørende programmer m.v. 
Fra forsamlingen var der spørgsmål til TV3-Puls (eller Kanal6), om den kommer på 
anlægget. Formanden forklarede, at hvis forslag 1 blev vedtaget, var foreningen pt. ikke 
indstillet på at bekoste ca. 50.000 kr. per kanal for satellitmodtagelse af de nævnte 
programmer frem til overgang til programforsyning fra YouSee. Kim kunne meddele, at 
TV3-Puls kommer i Grundpakken, da den er gratis resten af 2009, hvilket også gælder for 
Kanal6. 
Der var endvidere spørgsmål til fremtiden vedrørende kvaliteten af analoge programmer 
samt valg af servicefirma. Formanden kunne berette, at de analoge programmer forbliver i 
samme kvalitet som nu, og at servicefirmaet fortsat er Stofa. 
Der var endvidere spørgsmål vedrørende internet. Formanden besvarede det med, at 
Stofa fortsat er internetudbyder i de næste 2 år, men at bestyrelsen vil se på det, når 
kontrakt med Stofa udløber. 
På spørgsmålet: ”Sælger Antennelauget ikke sig selv til YouSee”, besvarede formanden 
det med, ”at vi må erkende, at administration af digitale services magter vi ikke i længden, 
og hvis skal vi have gavn af renoveringen af anlægget, er vi nød til at have en 
programleverandør”. 
Der var spørgsmål angående programmer i grund og mellempakken, som en tilhører 
havde bemærket ikke indeholdt børne- og sportskanaler. Kim fra YouSee henviste til, at 
med Mellempakken og en digital dekoder, kan man tilkøbe 4 ekstra kanaler som kan 
ændres en gang om måneden. 
Der var kommentar fra forsamlingen om ”bestyrelsen ikke var gearet til at fortsætte som 
nu?”, hvilket formanden besvarede med, at så kunne vi jo lige så godt have sparet de 12 
mill. kr., som vi har investeret i renoveringen. 



Der var spørgsmål til kontraktperioden med YouSee. Formanden kunne meddele, at det 
evt. kun er en 2-årig kontrakt, hvilket Kim Schøndoff kunne bekræfte. Det skal herefter 
præciseres, at aftalen kan opsiges med 9 måneders skriftligt varsel – dog tidligst 24 
måneder efter påbegyndt betaling. 
Der var ikke yderligere nye spørgsmål fra forsamlingen, så på dirigentens opfordring blev 
der blev valgt 4 stemmetællere og der blev herefter gået over til afstemning. 
For forslag 1 stemte 290 og 113 imod – 1 stemme var blank 
  
 
Afstemning 2.:   Det pålægges bestyrelsen at arbejde for billigere adgang til bredbånd på 
Laugets net. 
Forslagsstiller Peter Andersen argumenterede for at bestyrelsen arbejder for etablering af 
Antennelaugets eget domæne for herved at opnå billigere internet adgang. 
Formanden kommenterede forslag nr. 2 og viste bl.a. en slide med StofaNet priser samt 
hastigheder. Ligeledes blev det fremhævet at Telia Stofa betaler en ikke ubetydelig årlig 
lejeindtægt. Bestyrelsen planlægger med for det kommende år, at undersøge muligheden 
for evt. etablering af alternativ internet opkobling. Formanden pointerede dog, at evt. 
etablering og drift skal være på professionelle vilkår og ikke baseres på frivillig indsats – 
også med hensyn til support. Resultatet fremlægges på næste års generalforsamling. 
Peter Andersen accepterede dette oplæg. 
  
Afstemning 3.:   Valg mellem TV5 (fransk) eller TV2Sport samt 
Afstemning 4.:   Valg mellem Kanal 6 eller RaiUno 
Forslagsstillerne accepterede at frafalde, hvis forslag 1 blev vedtaget. 
  
ad 6)           Med udgangspunkt i ovennævnte afstemninger kommenterede kassereren og 
formanden budgettet for 2009. 
Med overgang til YouSee som programleverandør pr. 1. oktober skal alle medlemmer 
vælge programpakke. Det betyder, at medlemmerne forsætter med det nuværende 
programpakkevalg frem til d. 30-9, hvorefter der skiftes til enten Grund-, Mellem- eller 
Fuldpakke fra YouSee. 
Årets medlemsbidrag vil derfor blive opdelt i to rater, hvor 1’st rate dækker perioden 1. 
januar til 30. september og 2’nd rate for perioden 1. oktober til 31. december. 
Årets samlede betaling kan sammenfattes i nedenstående skema: 
  
Medlemsbidrag for 2009 NuværendeBasispakke, 9 

mdr. Nuværende Tilkøbspakke, 9 mdr. 
YouSee Grundpakke, 3 mdr. Kr.           2.131 Kr.           2.660 
   
YouSee Mellempakke, 3 mdr. Kr.           2.437 Kr.           2.966 
   
YouSee Fuldpakke, 3 mdr. Kr.           2.727 Kr.           3.256 
  
  
ad 7)           Genvalg af Egon Thomsen, Daniel Fussing, Sigurd Bak Christensen. 
  
ad 8)           Ingen emner 
  



  
Således opfattet på generalforsamlingen d. 26.03.09. 
  
Kurt Grandal                                                                                                Henrik Lund 
Bestyrelsesmedlem                                                                                     Dirigent 
 
	  


