
Munkebo 27. februar, 2010 

Ordinære Generalforsamling 2010 Antennelaug 78 Øst
Som dirigent blev valgt, Gunner Dalskov. 

Formandens beretning blev vedtaget. 

Regnskabet vedtaget. 

Forslag 1+2 blev vedtaget.  (Forslag findes på sidste side i dette dokument)

Forslag 3 blev forkastet.  

Forslaget om ikke at afholde generalforsamlingen i vinterferien blev forkastet, men Bestyrelsen bestræber 
sig på at undgå dette i fremtiden. 

Forslag om brugerafstemning vedtaget, med den note at der skal tages hensyn til vores forpligtigelse om 
alsidighed i programmerne. 

 

Valg: 

Ove Thomsen blev genvalgt. 

Holger Madsen blev genvalgt. 

Per Møller Hansen blev genvalgt. 

Bilagskontrollant, Børge Sørensen blev genvalgt. 

Bilagskontrollant, suppleant, Ole Johansen blev genvalgt. 

Bestyrelsessuppleant, 1:  Tim Jensen, Bakkegårdsvej 53. Tlf. 65 97 51 79 

Bestyrelsessuppleant, 2:  Solvejg Mogensen, Fjordvej 16, Tlf.22 11 50 63. 

 

Spørgsmål til beretningen. 

Spørgsmål fra Poul Jørgensen:

Hvis I vil have plads i Pakke 1 til en prøvekanal, kan man bare fjerne TVE Internationale? 

Svar fra formanden, Ove Thomsen:

Det kan også være vi gør og måske en mere så kan vi bruge dem som prøve kanaler ved en 
Brugerafstemning. 

 

Spørgsmål fra Lauritsen:

Hvad ske der i 2012? 

Hastighed på nettet, min er meget langsom? 

Svar fra formanden, Ove Thomsen:



De ældre modeller har tit MPEG-2 så de skal have en boks for at se DR-HD, og efter 2012 sender man ikke 
mere i MPEG-2 
Så skal alle dem der har et TV med MPEG 2 eller en boks men MPEG-2 købe en MPEG-4 Boks 
Angående hastighed på nettet, så har vi lige sat den op til 6 Mbit 
Prøv en ”reset” af  modemmet, og lav en hastighedstest.

Bestyrelsesmedlem, Per Møller Hansen, lovede at sætte hastighedstester på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål fra Lis:

Jeg har et ny Tv med alt og jeg kan ikke få alle kanaler ind og det ligner et pusle spil eller går helt væk i 
perioder. 
De siger på licenskontoret, at vi skal se dem når vi betaler licens 

Svar fra formanden, Ove Thomsen:

Det er ikke rigtigt vi skal sende dem der er Must-carry kanaler og det er de nye ikke. 
Men har du et DVB-C Tv sender Stofa dem her ud gennem det digitale spejl og så skal du kunne se dem 
Vi har sat Ramasjang og Tv Fyn + på det analog signal så alle kan se det 

Bestyrelsesmedlem, Per Møller Hansen, lovede at sætte. Indstillinger af TV til søgning på DVB-C på 
hjemmesiden 

 

Flere klagede over når de ringer til Stofa 88 303 030 angående Kort og boks så fik de den besked at de ikke 
har noget med Antennelaug 78 i Munkebo at gøre, de skulle kontakte antenneforeningen. 

Svar fra formanden, Ove Thomsen:

Vi ved godt der er problemer, og er meget ked af det, vi har påtalt det flere gange og vi gør det igen. 
Men har i købt Kort eller Boks ved Stofa, så er det dem i skal henvende jer til, det er ikke noget vi kan løse, 
hvis ikke det virker. 

Vi ved det godt og har klaget over dette, men er det antennen signalet der er galt med skal de hjælpe. 

Vil man købe boks eller kort til det digitale spejl skal de hjælpe. 

Vi tager det op igen 

 

Yderligere: 

Bestyrelsen vil nu arbejde på de punkter med Stofa som ikke er løst, det er de første ting vi går i gang med. 

• Vi skal have en sammenligning af de to systemer til Internettet og tage beslutning hvilken vi skal 
vælge. 

• Vi skal finde en løsning med kommunen, det er ikke rigtigt som den anden antenneforening har sagt 
på deres generalforsamling, at kommunen har accepteret at lys-lederen tilhører 
antenneforeningerne. 

• Vi skal have en ny aftale om rå Internet linje. 
• Vi skal også have svar på hvorledes vi skal ø opdelt vores anlæg. 
• Vi skal have en snak med Stofa, og undersøge hvorfor ingen kan få hjælp når de ringer til Stofa i 

Horsens, selv med ting vi har aftaler med STOFA om, så må de ikke hjælpe os i Munkebo? 
• Vi er enige om den fordels pakke som Stofa tilbyder, ikke er en fordel for os der ikke har Stofa-net. 

Men kan de komme med et andet tilbud er vi til at snakke med. 



• Vi arbejder videre for at finde en løsning hvor vi ikke skal opkræve 240,00 kr. fra medlemmer der 
ikke for nuværende har brug for det. 

• Vi går i gang med at lave en brugerafstemning inden sommer ferien. 

 



Forslag til Generalforsamling 2010 Antennelaug 78 Øst 
 

Forslag 1 

”Eventuelt som punkt 7 i dagsorden”  

 

Forslag 2 

”Tilslutningsafgift nedsættes fra 1000 kr. til 300 kr” 

 

Forslag 3 

”Forslag om at gøre lige som Kerteminder få digitalt signal for et mindre beløb”  

 

Forslag 4 

”Bestyrelsen skal se på om generalforsamlingen kunne afholdes uden for skolernes ferier ” 

 

Forslag 5

” Afholdelse af  brugerafstemning om programmerne ” 


