
Munkebo, 1. marts, 2011 

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst 
 

Afholdt den 28. februar, 2011 i Munkebo Forsamlings hus 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Foreningens reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
7. Eventuelt 
 
Antal  fremmødte:  37 medlemmer inkl.  bestyrelsen. 
 
Punkt 1, Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt, Gunner Dalskov, som foreslået af bestyrelsen 
 
Punkt 2. Formandens beretning
Formanden beretning v/ Ove Thomsen (OT): 
 

-Efter den sidste generalforsamling var der mange ting vi nævnte som skulle forhandles på 
plads, de fleste med Stofa, og det har vi brugt meget tid på. 
 
Det vi skulle i gang med var Internet hastigheden, og hvilken udstyr der skulle købes. 
Her skulle Stofa komme med en sammenligning på deres udstyr og et andet system som vi 
havde fundet på FDA Messen.  
 
Udstyr som Stofa også brugte, og som de ikke havde noget at indvende imod, men da de 
fandt ud vi kendte prisen på det, og havde fået den af Tom Madsen som sælger udstyret, 
ringede en salgskonsulent fra Stofa ham op, og ville gerne vide hvad han har gang i med os 
angående digitalt spejl, og meddelte ham at han ikke måtte udleverer priser til deres kunder. 
 
Så det de havde loves os angående en sammenligning på udstyret meddelte de os nu, det 
ville de ikke 
 
De kom nu med et nyt tilbud til om at gå ind i fordelspakke, hvor de ville give rabat på deres 
udstyr, vi fik den indrømmede, at vi ikke havde den samme fordel som dem der havde 
Stofanet, men vi skulle lave en aftale på 4 år (se Bilag1) tilbud og aftale. 
 
Vi besluttede at købe udstyret, og vores Internet køre nu med 8/1 og kan komme til at køre 
10/1 uden yderlige udgifter  
Skal vi højere op skal der gøre plads til på anlægget, ved at fjerne en kanal. 
Men udstyrer, kan bruges til yderlig hastighed, det koster at få det opgraderet. 
 



Da vi overtog kommunens anlæg, var det både antenne og internet, under forudsætning af 
det kunne godkendes af statsforvaltningen, det kunne det ikke hvad angår fiberen, så den er 
væk fra aftalen 
 
En løsning med kommunen angående fiber har vi nu fundet, og fået lave en aftale. (se bilag2) 
Den nuværende brug af lyslederkablet forsætter uændret indtil videre, vi har fået vores penge 
vi havde til gode 
 
Og kommunen betaler for service af lyslederkablet 26,000 kr. om året 

 
Ø opdelingen er godt i gang, som tilbuddet se ud nu koster det Ca. 1 mil. (se tegning og tilbud 
3) 
Ved en forhandling med kommunen kan vi bruge en del af deres lys leder fra hovedstationen 
og ned til Svishaveskolen. Så der kan vi sparer nogle penge 
 
Vi fik lagt rør ned da skolen skulle grave op til fjernvarme, og vi fik entreprenøren til at grave 

over til den standet på Toften hvor noden skulle være. 
 
Så den endelige pris kender vi ikke endnu. 
 
Rå Internet linje er der også lavet en ny aftale på, hvor det ny udstyr er beskrevet 
 

Vi skulle igen have en snak med Stofa, og undersøge hvorfor ingen kan få hjælp når de ringer 
til Stofa i Horsens, selv med de ting vi har service aftaler om.  
Så fik vores medlemmer at vide, at vi ikke havde nogen service kontrakt med dem. 
Flere gange havde vi fat i Tom og sendte ham mail som vi fik fra medlemmerne, til sidst 
sagde han, nu ville han komme til Munkebo og ringe til Horsens og melde fejl, så han kunne 
høre hvad de siger. 
 
Det nåede han ikke for Kurt og mig var i Horsens til møde hvor vi tog sagen op, og Tom bad 
os om at følge med, så ville han få en til at slå Munkebo op. 
 
Og det var noget af en oplevelse ingen kunne finde os, man fandt kun den anden 
antenneforening. 
Tina som var kommet tilbage fra barsel, var også noget rystet, og hun sagde det skulle hun 
nok få styr på, og det har hun fået. 
 
Så nu skal vi bare havde den note opdeling færdig, og have vores årlige gennemgang af 
anlægget, hvor der er nogle ting vi vil have Stofa til at se på. 
 
Vi har en liste med dem der har den lille pakke, og vi har en liste med dem der er lukket. 
Her vil vi se om vi kan få Stofa til at kontrollerer dem når de er rundt, og hvad de skal have for 
det. 
Kurt og mig går dem igennem en gang om året, med det har været svært da vi ikke fik flytte 
lister hverken fra Barfod eller Lindøhusene. 
 
Vi har fundet nogle stykker som har tilsluttet sig selv, og vi har haft politiet med ud og se det, 
han sige hvis vi er sikre på de er lukket, at hvis det forsætter så skal vi melde det 



Brugerafstemning.
Bruger afstemningen ændrede ikke meget på vores kanal mønster, Tve og Viva  
Som vi brugte som prøvekanaler, der skulle vi sætte DR K og Folketingskanalen på da de er 
blevet Must Carry kanaler. 
Arte bruger vi nu som en prøve kanal. 
De tre kanaler som lå tættes på at komme med, vil vi her i år sætte på prøve kanalen i et par 
måneder af gangen hvis vi kan få lov. 
Det er TV 2 Film – 6eren – Tv 3 Puls. 
 
Vi kan se at flere antenneforeninger går væk fra bruger afstemning, og bare på 
generalforsamlingen beslutter hvor mange penge bestyrelsen må købe betalings kanaler for. 
Det vil vi tænke over, om det var en måde at gøre det på, så er det generalforsamlingen der 
kan give bestyrelsen en vejledning om hvilken kanaler vi skal have på 
 
Service.
Vores service kontrakt og den årlige gennemgang var vi ikke tilfreds med, der havde vi et 
møde med Vibeke og Tom, og de ting ville blive rettet ved service gennemgangen som de var 
i gang med, sidste sommer. 
 
Det blev de ikke. så der har været et nyt møde og nu er det blevet rettet.  
Og nu skal de i gang med service for i år, så må vi se om det bliver i orden. 
 
Service kontrakten skal også gennem gås i år, inden den udløber i september. 
Den service kontrakt vi har, er en der blev lavet med JCA og som er blevet rettet til efter vi 
lavede Internet. 
 
Stofa (Tom) mener vi over fortolker den, og kræver for meget ved service gennemgang. 
 
Vi er ved at undersøge hvad der står i de service kontrakter andre antenneforeninger har ved 
Stofa. 
 
Der har været et Erfa møde under Region 5 hvor vi er enige om at fortælle hinanden de 
aftaler vi laver med vores service partner.(se bilag4) 
 
Møde med Tom angående tillægs pakke på vores anlæg, og hvad der skal til for at få det 
 
Stofa er solgt til svenske Ratos, og de har også købt Canal digital, så nu bliver Stofa en stor 
samarbejdes partner  
 
FDA  Messen
Vi får altid noget ud af messen. 
Tv 2 regner forsat med at opkræve bruge betaling fra næste år, det er en økonomisk 
belastning på 300 kr. men vi arbejder for, der kun etableres en grundpakke uden betalings 
kanaler, inklusiv Tv 2. 
 
Det største projekt de regner med at få i hus er en fiber ring med mulighed for at samtlige 
antenneforeninger der er medlem af FDA kan tilsluttes, her kan man købe de ydelser man har 
brug for enkel vis uden man skal binde sig for flere år. 



Der er også her nedsat en gruppe der primært er tænkt, som et forum for foreninger der selv 
driver deres egne internet. 
 
Der bliver også andre ting at tage fat på i der kommende år. Stikledninger og hus 
installationer, disses kvalitet er afgørende for at modtage en ordentlig kvalitet. 
 
Erfo grupper
Frie Antenneforeninger er vi tilmeldt, og har været til det første møde (se bilag) 
 
Medlemmer  1469 stk 
Stor pakke    1325 stk    
Lille Pakke     144 stk    
Lukket 256 stk                
Intet stik          31 stk     

 
Herefter fulgte følgende spørgsmål til formandens beretning: 
 
Medlem:  -Hvorfor er der sort skærm efter kl. 20 på Nicleleodeon/VH1 ? 
OT:  -Det er vi i bestyrelsen ikke bekendt med så det vil vi kigge på 

Medlem:  -Hvorfor er mit forslag sendt pr. e-mail i januar 2009, angående 21 dages frist, ikke med som 
indkomne forslag iflg. dagordnen? 

OT:   -Det må være en smutter, hvis vi har fået sådan et forslag, men vi undersøger sagen. (-emnet 
blev senere genoptaget under eventuelt og svaret givet der, læs længere nede) 

 
Medlem: - Jeg vil gerne omgående stille forslag om vedtagelse af aflønning af bestyrelsen 
OT:  -Der behøves ikke nogen generalforsamlingsbeslutning om dette emne, da afskaffelsen af 

honorar til Formanden og kassér var en bestyrelsesbeslutning, hvor man gik over til 50 kr. pr. 
ny kontrakt til deling. Derfor kræver det kun en enig bestyrelse for at genindføre det, med det 
samme beløb, kun hvis der skal stigning til skal det op på generalforsamlingen. 

Medlem:  -Jeg vil gerne have fjernet TV-5 Monde og erstattet med noget andet? 
OT:  -Dette kan vi ikke da dette er vedtaget i en brugerafstemning og efterfølgende verificeret 

bestyrelsen. Det har vi ikke nogen bemyndigelse til. 

Medlem:  -Hvorfor kan vi ikke erstatte DR-update med TV2-news? 
OT:  -Kan vi ikke da DR-update er en must-carry kanal og denne er vedtaget ved brugerafstemning 

Medlem:  -Munkebo Antennelaug har komplet Digitalt Spejl, hvorfor ikke os? 
OT:  -Fordi vi på sidste GF (2010) har forkastet fordelspakken fra Stofa til bestyrelsen får en 

acceptabel pris eller et godt alternativ. Det arbejdes der stadig på. 

Medlem: -Ikke alle fjernsyn får analog antenne indgang i fremtiden, hvad gør medlemmerne så? 
OT:  -Indtil vi finder en løsning kan digitalt spejl købes hos Stofa 

Herefter fulgte en debat om en form for aflønning af bestyrelsen. Hvor OT fastslog igen at det var en 
bestyrelsesbeslutning der skulle til og at man arbejder med det. 
 
Medlem:  -Hvorfor slår man ikke de 2 antenneforeninger i Munkebo sammen? 



OT:  -Det har været på tale og diskuteret, men efter at Munkebo Antennelaug gik ind i Stofas 
fordelspakke er dette blevet foreløbig umuliggjort. 

Medlem:  -Jeg vil gerne have genindført Kanal 6 i den store pakke  
OT:  -Dette kan vi ikke da dette er vedtaget i en brugerafstemning. 
Medlem: kommenterede at Kanal 6 var muligt at tilkøbe i Stofas pakker 
 
Medlem:  -Hvorfor køber foreningen ikke digitalt spejl ved Stofa? 
OT:  -Så længe det kun er et fåtal der anvender dette, kan vi ikke forsvare at pålægge så mange så 

stor en udgift, derfor nej 

Dirigenten afsluttede med at spørge om der var nogen der IKKE kunne stemme for formandens beretning? 
Ingen meldte sig, men da dirigenten konkluderede at beretningen var enstemmigt vedtaget, protesterede 
et medlem med den begrundelse at han ville have lov til at stemme blank. 
Efter en kort diskussion tillod dirigenten at ændre resultatet til at formandens beretning var vedtaget med 
1 blank stemme. 
 
Punkt 3. Foreningens reviderede regnskab
Kasséren Kurt Nielsen aflagde regnskab. 
Regnskab kan rekvireres ved henvendelse hos kasséren 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, efterfulgt af klapsalver fra salen. 
 
Punkt 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag 
 
Punkt 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Kassér:   Kurt Nielsen, afgående men genvalgt uden modkandidat 
Bestyrelsesmedlem: Tommy J Hansen, afgående men genvalgt uden modkandidat 
Bestyrelsessuppleant 1:  Tim Jensen, afgående, ikke genopstillet 
 Nyvalgt: Michael Eghøj, Krabbegårdsvej 47, 23689168 
Bestyrelsessuppleant 2:   Solveig Mogensen, afgående, ikke genopstillet 
 Nyvalgt: Arthur Frederiksen, Nyhøjen 107, 65975636 
 
Punkt 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Bilagskontrollant:  Charles Tønder, afgående men genvalgt uden modkandidat 
Revisorsuppleant: Nyvalgt: Tommy Hansen, Rosendalen 522, Telefon: 28 89 91 31  
 

Punkt 7. Eventuelt

Medlem:  -Jeg går ud fra at alle forslag som fremsendes til bestyrelsen i rette tid kommer med på 
dagsordnen? Derudover mangler jeg skriftligt svar fra advokat som formanden havde lovet 
på tidligere GF? 

OT:  -JA, men vi kan konstatere at der angående den under formandens beretning omtalte mail er 
tvivl om teksten. Bestyrelsen opfatter ikke ordlyden som værende et fremsættelse af forslag 
til året efter, men en lovning om senere genfremsættelse af tidligere for sent indleveret 
forslag.  Advokaten svar er læst op på tidligere afholdt GF. Dette svar er ikke til 
offentliggørelse men internt brug i foreningen. Derfor sendes det ikke til medlemmerne. 

Medlem:  -Hvorfor får jeg kun 5 kanaler når jeg søger på mit TV? 



OT:  -Få hjælp hos andre med indstillingen eller se på vores hjemmeside hvor den problematik er 
godt beskrevet. 

Medlem:  -Er man stavnsbundet i MAB, kildegårdsvej til Antennelaug 78 Øst? 
OT:  -Her er I underlagt Boligselskabet og deres regler. Det kan vi ikke ændre på. 
 
Medlem:  -Hvad med Ip-telefoni får vi det? 
OT:  -Nej, bestyrelsen har drøftet det og vi vil ikke gå ind i det. Vi så sidste gang hvad en 

strømafbrydelse kan betyde af driftsudfald. Men det er enhver frit for at få en boks der kan 
hos Stofa eller sætte sit eget op. 

Medlem kommenterede at BOBIP var en mulighed. 
Per Møller fra bestyrelsen kommenterede på den manglende dækning på ip-telefoni ved ældres nødkald. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til formanden for en afsluttende 
bemærkning. 
 
Formand, Ove Thomsen konkluderede, at bestyrelsen nu ville fortsætte arbejdet, med at finde en løsning 
på det digitale spejl. Samtidigt vil man sørge for at Internet ad Libitum gøres parat til at imødegå de digitale 
udfordringer som kommer. Overvejelser om højere hastighed ved at ”fjerne” en analog TV kanal indgår. 
 

-- Dette referat er godkendt til offentliggørelse af bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst, Munkebo, 15. marts, 2011 -- 
 

28/5-2011: Denne udgave er en ændret udgave af originalen, hvor navne på debatterende medlemmer er fjernet af sikkerhedshensyn, 
jævnfør bestyrelsesbeslutning af 25/5-2011. Bestyrelsen ligger inde med det originale dokument. 

 


