
Generalforsamling 2009 Antennelaug 78 Øst. 
 
Sted: Munkebo Forsamlingshus 
Dato: 17. februar, 2009 
 
Valg af dirigent 
Gunnar Dalskov valgt som dirigent 
 
Martin Rindom Sørensen ønskede dokumentation for at forsamlingen var lovligt indkaldt.  
Tvivlen lå i om fra spørgerens side om de 14 dage var blevet overholdt som angivet i vedtægternes §3 hvori 
det fremgår at Der indvarsles hertil senest 14 dage før, ved annoncering i Lokalavisen . Indvarslen til 
generalforsamlingen 2009 skete den 5. februar, 2009 i Kerteminde Ugeavis.  
Formand, Ove Thomsen gjorde opmærksom på at indkaldelsen fulgte samme retningslinjer som man har 
fulgt siden foreningens stiftelse og at Forenede Danske Antenneanlæg (FDA)’s jurister havde godkendt 
denne fremgangsmåde, eftersom at avisens udgivelsesdato og afviklingsdagen skal tælles med. 
Forsamlingen godkendte dette, og dirigenten annoncerede at forsamlingen var lovlig. 
 
Formandens beretning 
Læs andet steds. 
Formandens beretning afstedkom nogle spørgsmål fra salen. 
 
Martin Rindom Sørensen: 
”Ang. Indkaldelse til generalforsamlingen kan det give problemer hvis avisen lukkes, ikke kommer ud eller 
folk ikke modtager den?” 
 
Formanden: 
”Nej, det kommer i en avis som har lokal tilknytning. Der indkaldes herudover på hjemmesiden og på INFO-
kanalen. Dette skulle sikre at alle som har den mindste interesse i at møde op skulle være varslet.” 
 
Der var et par indlæg med ros for hastigheden og kvaliteten på Internet ad Libitum. Formanden takkede 
herfor og replicerede at man heller da ikke modtager meddelelser om problemer på denne front. 
 
Kurt Pinderup: 
”Hvilken indflydelse har de kommende stigninger i TV-stationernes programafgifter på priserne i den lille 
pakke?” 
 
Formanden: 
”Intet. Stigningerne er fra Viasat og fra TV-2 i 2012. Der kommer ingen anden stigning end CopyDan afgiften 
og den er forholdsvis lille år for år. Hvad angår TV-2 så er det kun husstande med betalingskanaler (Pakke 2 
pt.) som skal betale for at modtage TV-2 fra 2012.” 
 
Kurt Pinderup:  
”Kommunen kan ikke kræve at de skal godkende vedtægtsændringer, det er kun Generalforsamlingen der 
kan og skal det?” 
 
Formanden:  
”Bestyrelsen er helt enig heri.” 
 
Kurt Pinderup: 
”Efter sidste skrev jeg et brev til bestyrelsen, men har stadig ikke modtaget et svar?” 
 
Formanden: 
”Bestyrelsen tog brevet til efterretning. Det var ikke bestyrelsen opfattelse at Generalforsamlingen skulle 
fortsættes pr. brev. 
Men svarrene kan du få her: 

1. Bestyrelsen mener ikke at nogen ved bestyrelsen bord har brugt udtrykket ”Du går vist i for små  
sko”. 



2. Ang. det manglende punkt eventuelt, så er dette helt op til generalforsamlingen at sætte dette punkt 
på, men det kan kun ske i henhold til vedtægterne. Punktet blev pillet af for at forhindre at 
diskussioner om diverse trak ud i evigheder, for nogle år tilbage. 

3. Munkebo Lokal TV har altid afholdt deres Generalforsamling lige efter vores, da medlemmerne er de 
samme. ” 

 
Lars Neumann bad herefter om en uddybning af de prisstigninger fra Viasat og hvorfor bestyrelsen foretrak 
model B. Dette fik han af formanden. Lars Neumann erklærede sig herefter tilfreds og enig med bestyrelsen 
holdning. 
 
Formandens beretning blev vedtaget med 1 stemme mod. 
 
Foreningens reviderede regnskab 
Kasser, Kurt Nielsen fremlagde regnskabet som blev enstemmigt vedtaget. 
Fra flere sider blev regnskabet rost højlydt. 
 

Indkomne forslag 
Martin Rindom Sørensen, Toften 102: 
”Da folks smag er forskellig, hvorfor så ikke mulighed for forskellige kanalpakker?” 
 
Forslag: 
”Bestyrelsen skal i god tid inden næste ordinære generalforsamling undersøge muligheden for individuelle 
kanalpakker. Herunder hvad det vil betyde for hver et medlem teknisk og økonomisk, samt med eksempler 
på dette. ” 
 
Formanden: 
”At folk selv kan sammensætte deres pakker er teknisk muligt, men ikke noget som TV-selskaberne vil være 
med til. Bestyrelsen ser derfor ikke nogen grund til at arbejde med noget som desværre er urealistisk. Men 
bestyrelsen vil naturligvis være vågne overfor ændringer på dette område. Bestyrelsen anbefaler 
Generalforsamlingen at forkaste dette forslag.” 
 
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og forkastede forslaget  
 

Martin Rindom Sørensen, Toften 102: 
”Vi er inde i en tid hvor fjernsyn og hd/dvd optager kan modtage et digitalt signal, så hvorfor skal vi så ikke 
have muligheden for dette signal?” 
 
Forslag: 
”Der skal arbejdes hen imod at alle kanaler skal sendes i digitalt signal via kabelnettet. (så der ikke kræves 
ekstra udstyr ud over DVB modtager.”  
 
Formanden: 
”Det er en dyr process og  der laves pt forsøg med dette. Bestyrelsen vil gerne afvente disse forsøg og 
afvente den tekniske udvikling lidt endnu inden vi binder os til noget i denne retning. Bestyrelsen anbefaler 
Generalforsamlingen at forkaste dette forslag.” 
 
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og forkastede forslaget  
 

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
Kassér, Kurt Nielsen – Genvalgt 
 
Bestyrelsesmedlem, Tommy J Hansen – Genvalgt efter kampvalg med Lars Neumann. Tommy J Hansen fik 
24 stemmer mod Lars Neumann’s 14 
Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Charles Tønder genvalgt som bilagskontrollant. 



1. Bestyrelsessuppleant: Poul Hansen 
2. Bestyrelsessuppleant: Lars Neumann  
 
Revisorsuppleant: Ole Johansen 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 

Dette referat er udarbejdet af Per Møller Hansen, Næstformand, Antennelaug 78 Øst 
 


