
Generalforsamling 20-02-2017 
  
1. Valg af dirigent: Knud Christian 
  
2. Formandens beretning ved Ove Thomsen  
  
Jens Ole fortæller om programvalg og forskellige programpakker samt priser og man stadigvæk forhandler 
med Stofa. 
  
Spørgsmål fra salen: 
Per spørger om prisen modsvarer Boxers flex 8 priser . Ove svarer at vi ikke kender til Boxers priser og 
derfor ikke kan samligne med vores og andre udbydere. 
  
Der blev også spurgt, om hvad et Ca modul er. 
Jens Ole svarede på dette. 
  
Der blev spurgt til de forskelige muligheder ang TV programvalg som Jens Ole gjorde rede for tidligere. 
Jens Ole svarede på dette. 
Der blev gjort opmærksom på, at det kun er et forslag som bestyrelsen arbejder videre på, hvis 
generalforsamlingen stemmer for forslaget. 
  
Der blev også spurgt, om man ikke kun kan have internet uden og have den lille TV pakke. 
Ove svarer at best. arbejder på dette og undersøger nærmere, men gjorde opmærksom på, at prisen ville 
stige pga. kontingentet. 
  
Hvad er tids horisonten på programvalg/frit valgs programmer. 
Ove svarede han håber det bliver inden årets udgang. 
Han fortalte også han har snakket med Tom Andersen fra Stofa ang. dette mm. 
  
Ove fortalte også om, at betale kontingent, internet og TV pakke hvert 3 måned istedet for hvert halve år, 
da der er flere som syntes det er mange penge at betale. 
  
Der blev også spurgt til internet hastigheden, om hurtigere forbindelse. 
Ove mente der ikke var behov for mere lige nu end de 50/10 vi har nu. 
Han har også snakket med Infowise om dette, de sagde vi ikke brugte så meget, så de mente ikke det var 
nødvendigt lige nu. 
Ove gjorde også opmærksom på, at hastigheden er steget gradvis, med kun en prisstigning på 7-,kr om 
måneden. 
Men vi undersøger upload/down load teknisk muligt, samt priser. 
  
Per spurgte når det nu er teknisk muligt og kasseren har fået et program, der gør det muligt , at opkræve 
differentieret beløb, så mener han, at best. begrænser det rent politisk, han mener man godt kan tage de 
ekstra penge for det. 
Ove svarede det er antenneforeningen der har besluttet det er den vej vi kører som vi gør nu. 
  
Der blev også spurgt om div. tekniske spørgsmål. 
Ove svarede på dem 
  
Ove sagde også til sidst, at vi skal passe på foreningens penge, men vi skal også være klar hvis tiden er til 
højere hastighed mm. 
  
 Formandens beretning blev vedtaget  
  
3. Aflæggelse af regnskab ved Jens Ole Tranekjer. vedtaget 
  
Spørgsmål fra salen: 
Hvordan kan det være, der er betalt 50.373,-kr. til leje af kontor i 2016 men ikke i 2015. 
Ove svarede fordi MLTV før fik støtte fra staten, men det gør de ikke mere og antenneforeningen har altid 
betalt lejen før de fik støtte fra staten. 
  
Regnskabet blev vedtaget. 
  
4. Indkomne forslag: 



Gennemgang af forslag fra Yousee og Stofa af programvalg, bestyrelsen fandt det fra Stofa tiltalende, 
derfor ville bestyrelsen have bemyndigelse til, at gå videre med Stofa's forslag. 
  
Forslaget blev vedtaget. 
  
Så blev der stillet et forslag om man betaler kontingent, TV pakke og internet hvert 3 måned istedet for 
hvert 6 måned. 
  
Forslaget blev vedtaget. 
  
5. Valg af kasserer på valg var Jens Ole Tranekjer  
  
Jens Ole Tranekjer blev genvalgt. 
  
Valg af bestyrelsesmedlem på valg var Tommy J Hansen (ønsker ikke genvalg)  
  
Steen B Østergaard blev valgt. 
  
Valg af bestyrelses suppleant. 
  
Marianne Kristensen blev valgt 
Christian Laursen blev valgt 
  
Valg af bilags kontrollant. 
  
Jørgen Kirkebæk blev valgt 
Per F Kristensen blev valgt 
  
Valg af bilags kontrollant suppleant. 
  
Helge Duif blev valgt 
  
7 Evt. 
  
Der var ikke nogen der havde noget så dirigenten takkede for god ro og orden samt sagde tak for i aften. 
 


