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Generalforsamlingsreferat 2011 
  
  
Deltagere bestyrelsen:               Jan Dalum 
Daniel Fussing 
Sigurd Bak Christensen 
Egon Thomsen 
Klaus Simonsen 
Thomas W Blunding 
Steen E Filborne 
Fraværende:                            Klaus Simonsen 
Forretningsfører:                      Peter Petersen 
Referent:                                  Daniel Fussing 
Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret samt offentliggjort på Laugets 
hjemmeside. 
  
Som repræsentant for Dansk Kabel TV var Henrik S. Christiansen til stede 
  
  
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 Brian Hebel Andersen valgt som dirigent. 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav 
straks ordet til formanden. 
ad 2)            Den mundtlige beretning omhandlede bl.a. flg. emner: 

1. a.       Kontorflytning 
2. b.      Ajourføring af Laugets forretningsbetingelser 
3. c.       Opstart af Nyhedsbrev 
4. d.      YouSee – programforsyning 



5. e.       Ny service- og bredbåndsaftale 
-          a) Kontorflytning 
Efter mere end 23 år på adressen i Jernbanegade er kontoret flyttet til Nørregade 10. 
Åbningstider, telefon og mail er uændret. 
-          b) Ajourføring af Laugets forretningsbetingelser 
Forretningsbetingelserne forHaslev Antennelaug er ajourført mht. indmeldelse, udmeldelse, 
kontingentbetaling, pakkevalg og pakkeskift, flytning samt gode råd mht. signalproblemer. 
Kopi af forretningsbetingelserne findes på Laugets hjemmeside og udleveres på kontoret. 
-          c) Opstart af Nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet publiceres påHaslev Antennelaugs hjemmeside Bestyrelsen ønsker at 
informere om nye tiltag, programændringer samt information af generel interesse. 
Nyhedsbrevet vil blive publiceret efter behov – dog mindst 2 gange om året 
-          d) YouSee – programforsyning 
Grundpakken bestående af 27 programmer hvoraf 12 udsendes både analogt og digitalt samt 
15 programmer kun udsendes digitalt. 
Mellempakken – som udover Grundpakken, tilbyder 9 programmer hvoraf 6 udsendes både 
digitalt og analogt samt 3 programmer som kun udsendes digitalt. 
Fuldpakken – som med Grundpakke og Mellempakken tilbyder ekstra 25 programmer, hvoraf 
16 programmer udsendes både digitalt og analogt samt 9 programmer som kun udsendes 
digitalt. 
-          d) Ny service og bredbåndsaftale 
Nuværende service- og internet aftale med Stofa er opsagt til udløb d. 30. juni 2011. 
Med udgangspunkt heri og med et generalforsamlingsoplæg om at undersøge marked, har tre 
leverandører – Stofa, YouSee og Dansk Kabel TV været indbudt til forhandling mht. levering 
af service og bredbånd. Udover levering af disse ydelser, er det et krav at Laugets nye mail 
domæne ’haslevnet.dk’ understøttes. Dette domæne er købt for at minimere besværet ved 
fremtidige leverandørvalg. 
Efter en nøje gennemgang af priser og tilbud, forsætter forhandlingerne med Dansk Kabel TV 
som bestyrelsen forventer at tegne kontrakt med. Efter kontraktindgåelse vil alle medlemmer 
modtage skriftlig information om tilbuddet, mulighed for tilmelding samt beskrivelse af hvordan 
overgangen fra StofaNet til bredbånd fra Dansk Kabel TV vil forløbe. 
  
  
  
Der var følgende spørgsmål til beretningen: 
a)       Kan Seas-NVE levere signal nu? 
b)      Kan i matche deres priser – 179 kr. for 15 Mbit? 
c)       Er prisen oversag til at vi skal skifte internet udbyder? 
d)      Hvad med favoritpriser fra Stofa? 
e)       Har der været dårlige erfaringer med Stofa? 
f)        Var tilbuddet fra YouSee ikke godt nok? 
g)      YouSee plus virker ikke med kabel? 
h)       Webtv og DKT? 
i)         Er det bestyrelsen eller GF der bestemmer skift af internetudbyder? 
j)         Kommer der en forklaring på hvordan skiftet sker? 
  
Svar: 
a)       Det kan vi ikke svare på. 



b)      Vi kan matche dem, men husk – det er introduktions priser de operere med. 
c)       Prisen er ikke uvæsentlig – både de direkte forbrugspriser og foreningspriserne. 
d)      Kun hvis man også køber TV programmer hos Stofa. 
e)       Vi har haft problemer med servicedelen, og der har ikke været tilstrækkeligt fokus på 
internettet. 
f)        Vi var fristet af det, men økonomisk var det ikke så godt som DKT. 
g)      Man kan få en dongel hos YouSee som muliggør trådløs retur forbindelse. 
h)       Virker kun med internet fra YouSee som udbyder, ellers skal man betale ekstra. 
i)         Efter 10 år med StofaNet har vi fået tilbud fra de 3 største udbydere og valgt bl.a. det 
økonomisk bedste tilbud. Da der er ganske mange parameter at forholde sig til, ville det blive 
ganske omfattende at medtage til behandling på årets generalforsamling. 
j)         Ja, der kommer et informationsbrev der fortæller hvordan man skifter. 
  
For yderlig orientering henvises til årets skriftlige beretning, som er udsendt til samtlige 
medlemmer med indkaldelsen til årets generalforsamling. 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
ad 3)            Kassereren gennemgik regnskabet, som er udsendt til samtlige medlemmer og 
konstaterede, at det var godkendt af revisor og bestyrelsen. 
Der har været en fejl i det udsendte regnskab. På siden med Aktiver og Passiver er årstallene 
forkerte, og der mangler et t i t.DKK. Samtidig skal overskriften være Balance og ikke 
Resultatopgørelse. 
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. 
  
  
Desuden fremhæves der at der har været en del ekstra udgifter til forretningsfører, da 
medlemskartotek og andre administrative opgaver har været større end budgetteret. Ligeledes 
har flytning til nye lokaler medført en engangsudgift. 
Teknisk opgradering – da bl.a. byggeriet på Bråbyvej ikke kom i gang i 2010 som forventet, er 
her ikke brugt så mange penge som budgetteret. 
Spørgsmål: 
a)       Kan kommunen sælge Lauget som i Køge? 
b)      Hvad dækker møder og adm.? 
c)       Sidste års regnskabsresultat skulle iht. forslag fra bestyrelsen henlægges til dette års 
regnskab, hvordan fremgår det af regnskabet for 2011? 
Svar: 
a)       Nej, i Haslev er det medlemmerne som via deres andel ejer anlægget. 
b)      Bl.a. årets generalforsamling med ca. 45.000 kr. til porto, tryk og div., FDA møder med 
10.000 kr.. 
c)       Jo, det er henlagt til år 2011 idet vi altid regulerer årets resultat over foreningens 
egenkapital og derved bliver sidste års resultat henlagt til dette år. 
Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen. 
ad 4)            Årets driftsresultat blev godkendt af forsamlingen og resultatet overføres til 
forenings egenkapital. 
ad 5)            81 fremmødt og 99 stemmer. 

• Ingen indkomne forslag 



ad 6)            Uændrede administrationsomkostninger, samt 1,6 mill. kr. i overskud, hvilket vil 
give lidt luft i foreningens budget, samt mulighed for at fastholde administrationsbidraget de 
kommende år. 

Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 
1.582 kr. 3.017 kr. 4.212 kr. 

Ovenstående beløb indeholder administrationsbidrag, programafgift og CopyDan / KODA 
afgifter 
Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
ad 7)            Genvalg tilEgon Thomsen,Sigurd Bak ChristensenogDaniel Fussing. 
ad 8)            Spørgsmål: 
a)       Kan man få 4 Mbit til 170 kr. som hos Stofa? 
b)       Kan man få over 20 Mbit i Tjørneparken? 
  
Svar: 
a)       Man kan få 5 Mbit til 169 kr. 
b)       Ja, 50 Mbit burde ikke være noget problem. 
  
Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. 
  
Således opfattet på generalforsamlingen d. 30.03.2011 
  
Dato 
  
  
__________________________                                                                     
_________________________ 
Daniel Fussing                                                                                         Brian Hebel Andersen 
	  


