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Generalforsamling 2014 Antennelaug 78 ØØØØst 
 
Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus 
 

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 eksklusive bestyrelsen. Hele bestyrelsen var tilstede. 
 
Punkt 1, Valg af dirigent 
Som dirigent blev valgt, Gunnar Dalskov. 

Han startede med at spørge om der var nogen indvendinger mod dagsorden. 

Her gjorde Martin Rindom Sørensen (MRS) opmærksom på at han ikke kunne godkende 

dagsorden, eftersom varslingen på 14 dage ikke var overholdt. 

Formanden, Ove Thomsen gjorde herefter gældende at varslingen var helt i følge vedtægterne, i 

det at både mediets udgivelsesdato og dagen for afholdelse skal tælles med. Eftersom 
Generalforsamlingen blev varslet i papirudgaven af Kerteminde avis, den 11. februar, 2014, giver 

dette nøjagtigt 14 dage, hvilket er helt i overensstemmelse med kravet på senest 14 dage før i 

vedtægterne. 

Den samme besked fik Martin også i 2009 hvor han også gjorde indsigelser mod indkaldelsen. 

MRS kunne heller ikke i år acceptere dette svar.  
 

Dirigenten bad forsamlingen stemme om dagsordens gyldighed. Dette under højlydte protester fra 

MRS, der ikke mente forsamlingen havde myndighed til at træffe en sådan beslutning. 

Afstemningen blev gennemført med det resultat at 2 stemte imod resten for. 

Dirigenten erklærede herefter dagsorden for gyldig, og MRS fortsatte med højlydte protester. 

Dirigenten bad herefter MRS sætte sig, så forsamlingen kunne forsætte. MRS gik herefter med 

kommentarer om diktatur og formanden manglende regnefærdigheder. Han pointerede at Dansk 

Idrætsforbund skriftligt måtte indkalde til ekstra ordinær GF på grund af noget lignende og han 

krævede at alle medlemmer i fremtiden blev personligt indkaldt til Generalforsamlingen. Han forlod 

lokalet efter hidsig diskussion med flere øvrige deltagere.  Dirigenten konstaterede at 

Generalforsamlingen vist nu kunne fortsætte. 
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Punkt 2. Formandens beretning 
Formandens beretning for året 2013 v/ Ove Thomsen (OT):  
 

STOFA 

Det har været et godt år, angående vores samarbejdet med Stofa. Stofa er flyttet fra 

Odense til Middelfart og fik en ny leder, der skulle tage sig af Fyn og Sønderjylland. 

Vedkommende blev én vi kendte og tidligere har arbejde meget sammen med, eksempelvis 
da vores antenneforening og internet blev oprettet her i byen. 

Efter strukturændringen hos Stofa var vi nogle af de første de ville mødes med. Vi havde de 

første møder i maj, juni og igen i august.  

Det første vi tog fat på var kundeservice, og den måde vores medlemmer blev behandlet 

når de ringede ind med problemer. Efter en gennemgang af servicekontrakten var vi enige 

om den var fuld dækkende. Den vi havde lavet til medlemmerne, fik Stofa til gennemgang. 

De var enige i den var god, og dækkede servicekontrakten, de ville endda gerne bruge 
opstillingen til andre antenneforeninger. 

Stofa ville tage en diskussionen med deres kundeservice, for at få rettet op på 
problemerne. 

For at kunne få flere kanalpladser og plads til mere hastighed på internettet, havde vi rykket 

flere gange for nye Bredbåndsforstærkere. Dette blev sat i gang på det første møde vi 

havde. Der skulle så sendes en Statusrapport på denne sag, samt en forventet 
afleveringstermin til os. 

To gamle paraboler som stod på jorden, med varmetråde bag på, er blevet udskiftet. De er 

nu placeret på masten, hvor de ikke skal opvarmes med varmetråde. Dette forventer vi 

sparrer en del i strøm. 
 
INTERNET 
Internettet skulle opdateres til Docsis 3. Stofa fik besked på at de skulle komme med 

aftalegrundlag ang. pris og levering på ny CMTS til hovedstationen. Herudover skulle 

modemmer der ikke kunne køre højere hastighed end 12/2, udskiftes 

Vi modtog en liste på ca. 530 stk. modemmer der skulle udskiftes, fra Stofa. Desværre 

måtte vi meddele at denne liste ikke var opdateret, eftersom der var en del som ikke var i 

foreningen mere og derfor skulle have være slettet af kasseren for Borgernettet. 

Der foregik en del arbejde med at få listen til at passe. Da vi var færdig var vi kommet ned 

på 414 stk., der skulle have skiftet modem. Altså 116 stk. færre end Stofas første liste.  
Prisen for nye modemmer blev aftalt til 845,- kr. med forsendelse og en ny ledning. Da der 

var regnet med 530 stk. købte vi nogle af dem der var tilovers, for en pris 675 kr. pr. stk. Vi 

skulle bare have dem her i Munkebo og udlevere dem til kunden, når der blev skrevet 
kontrakt. 

Tidsplanen for udsendelse af modem skred desværre, da listerne ikke passede  
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Nu er det overstået. Den nye CMTS er sat op, og alle kan nu køre med en hastighed på 
25/3. 

Alle aftaler med Stofa er nu på plads og underskrevet, med et års opsigelse. 

Vi har send tilbudt ud til de medlemmer af foreningen, som ikke er på internettet. Dette har 

givet over 50 nye tilslutninger på internettet. 

Det næste vi vil i gang med er, alle vores lukkede stik. De får også alle et tilbud, med priser 

på Tv og internet. 

Efter samarbejdet om borgernettet med Munkebo Antennelaug er ophørt, har vi fået en 

opgørelse af regnskabet fra revisionen til underskrift. Den havde vi flere indsigelser imod, 

så efter at vi havde et møde med chefen for revisionen, trak de den tilbage til fornyet 
gennemgang. Siden er der ikke sket noget.  

Opgørelse af el for en del af året, har vi også til gode fra Munkebo Antennelaug. Der er nu 

sat en separat elmåler op, som måler den strøm der bliver brugt, til det udstyr Stofa har sat 

op i hovedstationen for at betjene dem. Elmåleren sidder uden for hovedstationen, så de 

skal ikke ind i stationen for at aflæse strøm. 

Når vi får afslutte de to ting, er vi herre i eget hus, og skal herefter ikke tage hensyn til 
andre. 
 
FREMTIDEN 
Der er flere ting vi skal have undersøgt og taget beslutning om, i året vi er gået ind i: 

• Vi skal kende den aktuelle status på vores anlæg? 

• Vi er godt i gang med den nye hjemmesider, men der er ting vi skal have rettet og 

nye ting der skal på, så det bliver godt. 

• Hvornår skal vi påbegynde den næste ø opdeling? 

• Analog Kanaler. Skal vi lukke for dem og i så fald hvornår? 

• Hvor mange kanalpladser har vi til rådighed? 

• Info-kanalen den skal digitaliseres 

Vi mangler også en gennemgang af vores aftaler med Stofa, men her kan vi få hjælp af 

FDA. Vi ved at FDA er ved at gennemgå aftaler fra flere antenneforeninger, specielt med 

henblik på internetaftaler. Flere foreninger ønsker at starte deres egne internet op. De vil 

gerne køre det selv, ligesom vi gør det. 
Nogle af de antenneforeninger som vi kan sammenligne os med, har ansat folk til noget af 

det arbejde som vi laver i dag. Det skal vi kikke på, for at se om vi kan lave det anderledes. 

Så det har været et år med meget arbejde, men når tingene kommer på plads, som vi har 

oplevet i år, bliver det lettere. Bestyrelsen og jeg, er helt klar til at tage fat på det nye år. 
                    
Spøøøørgsmåååål til beretningen:  
 
Fra salen: 

Er web-tv med i vores fremtidige planer? 
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OT:  

Det koster en del, så vi afventer. Vi forventer det går som med eksempelvis det digitale 

spejl, hvor prisen ændrede sig dramatisk. 
 
Fra salen: 

Hvad kræver det at øge hastigheden på internet delen? Er der omkostninger forbundet med 
det? 

OT:  

Vi har 25/3 i dag og det er fint. Vi skal måske have flere øer osv. men vi har pengene og vi 

følger udviklingen. Vi holder på pengene. 
 
Fra salen: 

Stofa Web-tv ser allerede nu ud til at være gammeldags, så det er der ikke nogen grund til. 

Vi bør dog være opmærksomme på at vores hastighed på nettet skal matche 4K 

teknologien når den kommer fra streaming tjenester, som for eksempel Netflix. 
OT:  

Vi skal være meget opmærksomme på de ting som sker. Men vi er ikke dem der bider først 

på og vi er meget opmærksomme på bindingerne. Alle forsøger at binde os.  
 
Fra salen: 

Jeg havde en positiv oplevelse som nyt medlem. Der gik 5 dage fra tilmelding til Stofa 

havde installeret og det hele kørte. 
 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 3. Foreningens reviderede regnskab  
Kasséren, Kurt Nielsen, aflagde regnskab.  
  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
 

Spørgsmål til regnskabet: 
 
Fra salen: 

Der er et tilgodehavende på 221.000, hvad dækker det over? 
 
OT: 

Det er penge som vi på daværende tidspunkt manglede af få tilbage som momsrefusion og 

forudbetalte omkostninger vedrørende serviceaftalen med Stofa, hvor de første 9 måneder i 
2014 er betalt. 

 
Fra salen: 

Hvad er det der står opført under skat? 
OT: 

Det er skat af indtægter for ydelser vi yder. Eksempelvis plads udlejning i masten. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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4. Indkomne forslag 
Der var indkommet 3 forslag hvor 2 faldt ind under samme problematik. 
 
Forslag 1 
 
Munkebo 14/2-2014 

Forslag til Munkebo antenneforening øst generalforsamling 

TV2 FRI tilbage på nettet. 

Venlig hilsen, Bjarne Bentzen, Krabbegårdsvej 41.  
 
 
Forslag 2 
 

Forslag til Munkebo antenneforening øst generalforsamling 

Efter at Tv 2 Fri er taget at nettet, ønsker vi den prøvet af på næste generalforsamling 
Venlig Hilsen 
Preben og Jette 
Rosendalen 306 
 

Forslag 1 og 2 blev slået sammen, da de begge omhandlede at få TV-2 Fri tilbage i pakke 2. 
 
OT redegjorde for at det ikke var muligt at bibeholde TV2-Fri da bestyrelsen ikke har bemyndigelse 

til at fortage handlinger som dette uden et mandat. TV2-Fri koster 75 kr. pr halvår. 
 

Spørgsmål fra salen blev rejst om folk som ikke havde pakke 2 måtte stemme. Formanden fortalte 

at alle medlemmer har stemmeret på generalforsamling.  
 
 
Forslaget blev sendt til afstemning.  
 
Forslaget blev forkastet.  Bestyrelsen undlod at stemme. 
 
 
Forslag 3 
 
Forslag afleveret 18/1-2014 

I forbindelse med Generalforsamling 24/2, vil vi hermed stille forslag om kanalændringer. Det er nu 

mange år siden, der sidst har været stemt om hvilke kanaler der skal være på fladen. 
Mvh, Jesper Andersen og Pernille Rasmussen, Fregatten 3.  
 
OT:  

Erfaringen med de tidligere programafstemninger er at det ikke har medført ændringer, på 
trods af at det er ekstremt tidskrævende. Strukturen i en kommende afstemning skal være 

ekstremt gennemtænkt, da erfaringerne fra sidste gang viste, at folk ville have det hele men 
ikke ville betale noget. 

 
Fra salen: 

Har vi ingen prøvekanaler mere? 
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OT:  
Nej men vi har 2 nedlagte DAB-kanaler som ikke bruges. Den vil vi bruge som 

prøvekanalen. Vi opfordrer folk til at henvende sig med forslag til hvad vi skal sætte på. 
 
Forslag 3 blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
 
Punkt 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  
Bestyrelsesmedlem: Ove Thomsen (Formand), afgående. Genvalgt uden modkandidat  

Bestyrelsesmedlem: Per Møller Hansen (Næst.-fmd), afgående. Genvalgt uden modkandidat  

Bestyrelsesmedlem: Holger Madsen, afgående. Genvalgt uden modkandidat  

Bestyrelsessuppleant 1: Jens Ole Tranekær, Solbakken 832, Genvalgt uden modkandidat 

Bestyrelsessuppleant 2: Mogens Højland, Nymarken 15, Genvalgt uden modkandidat 
 
 
Punkt 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant  
Bilagskontrollant: Ole Johansen, genvalgt  
  
 
Punkt 7. Eventuelt  
 
Fra salen: 

Har det aldrig været på tale at sætte DAB-radiokanaler på fællesantennen? 
 
OT: 

Nej det er pladsen for dyr til. Desuden sendes signalet gennem luften. 
 
Fra salen: 

Kunne man ikke inkludere et spørgsmål om øget hastighed på internettet i den kommende 
brugerafstemning? 

 
OT: 

Vi tager forslaget til os og ser om det er muligt. 
 
 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til formanden, for en afsluttende 

bemærkning.  
 

Formand, Ove Thomsen konkluderede: ”Vi arbejder hele tiden på at forbedre anlægget med flere 

Tv-kanaler og højere hastighed på internettet”   
 
 

-- Dette referat er godkendt til offentliggørelse af bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst, Munkebo, 14. marts, 2014 – 
 

 
 
 
 


