
 

 

 
 

HASLEV ANTENNELAUG 

Ordinær generalforsamling 
 
Tidspunkt: Onsdag, den 29. marts 2023, 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 anvendelse af årets resultat. 

5. Behandling af 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 Dennis Engslev (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 

2022 var et år, hvor vi som samfund kom mere tilbage til normalen i forholde til 2020 og 2021. 
 
De større muligheder for at være sociale kom for bestyrelsen til udtryk ved at vi havde muligheder 
for at holde en del møder med youSee og STOFA/Norlys omkring vores kontraktsituation. 
Vores kontrakt stod til udløb i 2022 og derfor havde vi behov for at få gennemført vores 
forhandlinger så vi kunne tage en beslutning på et kvalificeret grundlag. 
 
På vores ordinære generalforsamling nævnte vi kort om status på vores forhandlinger, men den 
endelige beslutning om hvilken leverandør vi ville vælge, kom ved den ekstraordinære 
generalforsamling i juni måned. 
 
Trods vores forventning om at dette var et emne som ville interessere vores medlemmer, så var det 
med et begrænset fremmøde, men med stor og aktiv deltagelse fra de fremmødte og afstemningen 
resulterede i at bestyrelsens anbefaling blev fulgt og vi valgte at skifte udbyder af indhold og service 
fra youSee og Dansk Kabel TV til STOFA/Norlys. 
 
Det endelige skifte fra youSee til STOFA/Norlys, vil ske i juni 2023, der vil føre mere information om 
dette i dagspressen, vores hjemmeside, STOFA/Norlys hjemmeside samt i omdelt 
informationsmateriale og informationsmøder som vi vil indkalde til i 2023. 
Vi fik afholdt et enkelt informationsmøde i 2022 som var meget velbesøgt, men mange af de 
spørgsmål som folk havde, kunne vi ikke svare på, da alle informationer ikke var tilgængelige på 
daværende tidspunkt. Når vi afholder nye informationsmøder, vil der være meget mere specifikke 
informationer tilgængelige. 
 
Ud over ny forsynings- og service kontrakt, så har der også været gang i udviklingen i byen og vi 
har været involveret i blandt andet Emmas Have.  
 
2022 har ikke vist den store forandring i hvad pakker vores medlemmer har, i dag er 34% i grund og 
35% mellempakken, mens fuldpakken holder 21%. Endelig så har internet-only nu 10% af vores 
medlemmer. 
 
Jf. dagsordenens pkt. 5 er der ikke modtaget nogle forslag fra medlemmer. 
Jf. dagsordenens pkt. 6 indstiller bestyrelsen til flg. medlemsbidrag for 2023: 
 
  Grundpakken Mellempakken Fuldpakken Internet-only 
1 kvartal  760,00  1.430,00  1.840,00  162,50 
2 kvartal  760,00  1.430,00  1.840,00  162,50 
3 kvartal  715,00  1.500,00  2.190,00  162,50  
4 kvartal  715,00  1.500,00  2.190,00  162,50 
   
Disse priser er totalpriser, inklusiv driftsbidrag, programbetaling, CopyDan afgift mv. og gælder også 
for Bland-Selv (10) Mellempakke og Bland-Selv (36) Fuldpakke (1 og 2 kvartal). Internet-only er 
uden TV-pakke. Priserne skifter i løbet af året, da vi skifter fra youSee til STOFA/Norlys. 
 
Ved evt. rykkerskrivelser vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,00, 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. 800,00.  
 
Pr. 31/12 2022 udgjorde medlemstallet 3.054. 
 
Bestyrelsen 

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

