Referat af Generalforsamling i Antennelaug 78 Øst Munkebo d. 25. februar 2018.
Tilstede: 14 medlemmer + bestyrelsen
Generalforsamling, Antennelaug 78 Øst.
Munkebo den 25-2-2019
Dagsorden
1. Valgt til dirigent
2. Beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. valg:
A. Kasserer
Afg. Jens Ole Tranekjer
B. bestyrelsesmedlem
Afg. Steen B Østergård
Holger Madsen er flyttet fra byen, og Niels Jørgen er nu indtrådt i bestyrelsen.
C. bestyrelses suppleant.
Afg. Nyvalg
Afg. Christian Laursen
6. valg
D. Bilagskontrollant
Afg. Ole Kærsgård
E. Bilagskontrollant suppleant
Afg. Børge Bertelsen, Som vælges for 1 år
7. Eventuelt
p.b.v, Ove Thomsen

Velkommen ved formanden Ove Thomsen
1. Valg af dirigent
Knud Christian Jensen, som konstaterede at generalforsamling var korrekt indvarslet 14 dage.
2. Formandens beretning ved Ove Thomsen 2018
Munkebo Antennelaug 78 Øst
Efter generalforsamling var der flere ting vi skulle undersøge, og sætte i gang.
El- omkostninger.
Her skulle vi finde ud af, hvorfor der var en forskel på CA. 25,000 kr. fra 2016 til 2017.
Svaret fra revisor var, det skulle henføres til et større oprydningsarbejde, som blev foretaget i forbindelse
med Årsrapporten for2016.
I den forbindelse blev der foretaget flere rettelser af tallene, som har medført, at nogle af tallene til eludgifterne er præsenteret forkert i årsrapporten. Disse er primært ført under programudgifterne
Men denne præsentation af fejlen medførte ingen ændringer til balanceposterne. Egenkapitalen er derved
uændret.
Det var svaret, vi fik fra revisor.
Kontor omkostninger
Der var også et spørgsmål til leje betalingen af kontor, hvor der var en forskel på 12,000 kr. fra 2016 til
2017.
Svaret på dette er at vi i 2016 kun betalte for 10 måneder, hvor vi for 2017 betalte for 12 måneder.
Så besluttede vi også at sende tilbud ud til lukkede stik, det har vi sendt ud. Og her fik vi flere nye
medlemmer. Så det kan godt betale sig, at lave ledt reklame en gang imellem.
Vi blev også enige om at lave en sortseer kontrol.
Jens og Knud skal lave kontrol, så vi ved, at filterne seder korrekt for alle medlemmer. Vi har fundet nogle
som har set sort, og som nu har meldt sig ind, nogle som har betalt for den lille pakke, men har set den store.
Det var ikke meget kontrol vi fik lavet sidste år, men nu er vi kommet i gang, når Knud er ude og skal lukke skifte filter - eller åbne, så skriver han ned hvilken hus nr. der er i standerne og hvilken pakke de stå til, dem
kontrollerer, og retter Jens inden jeg får dem, for at sætter dem ind på en opfølgningsliste, så man kan se
hvilken stander Knud har været i,
1

Vi er ikke enige om, nødvendigheden i, at sætte dem ind på denne liste, men når man skal alle stander
igennem skal man vide hvilken stander Knud har gået igennem, så man ikke går dem igennem igen, men da
det er Jens og Knud der skal gå dem igennem ved de vel hvilken stander der er gennemgået.
men der er lang vej igen, inden alle er gået igennem, hvis det kun er Knud der går anlægget igennem, vi har
på nuværende tidspunkt fundet 8 stk. som vi har fået rettet. Nogle har meldt sig ind, efter de var blevet
lukket.
Der er forskel på om det er Stofa – Programleverandørerne eller Copydan der vil lave en gennemgang, de
kan få en liste fra C5.
Men det er os der skal være sikre på at C5 passer, og det kan vi kun ved gennemgang af standerne.
Vi skal være opmærksom på, at i vores aftale med Stofa står der, de kan kræve en gennemgang, af dem som
vi opgiver til betaling.
Det samme kan alle programleverandørerne og Copydan gøre, sidste gang vi fik Stofa til at gå dem igennem,
fortalte Tom vi bare kunne henvise til dem, og hvis vi selv gik dem igennem, og kunne henvise til vores lister,
hvor vi har lavet kontrol så ville de måske kun tage stikprøver. Derfor var listen efter min mening nødvendig.
Når vi kommer lidt længere frem med gennemgangen. Så skal bestyrelsen have en opgørelse. Og der må ikke
gå et år mere inden standerne er gennemgået.
Det kan være vi skal have Stofa eller andre til at hjælpe os med at lave kontrollen.
De nye priser på pakkerne har i fået sendt ud, der har været spørgsmål om det er Stofa der bestemmer hvad
der skal være i pakkerne, her er svaret ja, det er det, men det er medlemmerne der bestemmer hvilken pakke
man vil have, pakke 1 – 2 – eller – 3 med valg fri til en af pakkerne, hvis det er det man ønsker. Eller kun
internet uden Tv.
Det kan man se på det materiale vi har sent ud.
Internet,
Hastigheden er hævet fra 80/ 40 til 100/ 40, vi har ikke taget stilling til om der skal ske en lille prisstigning
for denne forhøjelse.
Alle som vi snakker med, (andre antenneforeninger, Infowise – Stofa – YouSee – Flemming fra Årup) vores
pris er for billig siger de. Vi skal sætte prisen op, og måske lave to eller tre hastigheder for at lave en
opsparing.
Vi hører ingen der ønsker højere hastighed, der er mange der slet ikke opdager, når vi sætter hastigheden
op.
Og opsparingen kommer ikke bare ved at sætte prisen op, opsparingen kan også komme ved, at vi har et
billigt internet, hvor vi får flere medlemmer med. Og det er det vi kan se.
Vi har flere, der har TV ved os, men internet ved andre, de kommer nu over til os på grund af den stigning de
skal betale ved deres internetleverandør.
Og når vi fortæller vores hastighed 100/40, det er mere end de havde før og så til en tredjedel af prisen, så
de er meget tilfreds.
Servicekontrakten.
Efter Stofa har opsagt aftalen, er de kommet med et nyt forslag, som vi har forskellige kommentarer til
Vi har haft flere møder med Stofa (Tom), Karsten Skøtt har også gået den nye aftale igennem, og har også
haft et møde med Tom hvor de gik aftalen igennem, og hvor de også gik opgradering af nettet igennem.
Der har også været møde med Infowise, angående servicekontrakt og opgradering.
Hvis vi får K.K til at lave en aftale, så bliver det Infowise der skal lave den overordnede aftale, men de vil så
lave en aftale med K.K omkring service og opgradering af anlægget.
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Vi har været til møde med Karsten og Jørgen for at høre status af deres arbejde, der var flere ting de skulle
prøve at få rettet, og når de er færdige med det, får vi deres forslag til den som de mener, er den bedste og
billigste, som vi kan tage stilling til.
Det drejer sig både om serviceaftalen og internetaftalen, og hvem vi mener der skal have dem.
Men når man taler om serviceaftalen, kan man ikke undgå at komme ind på Stofas kundeservice, der ikke
kender medlemmerne i Munkebo.
En enig bestyrelse havde som betingelse sagt, at man kun ville overveje en serviceaftale med Stofa, hvis man
ikke igen skal opleve, at kundeservice ikke kender os.
Tom accepterede, at vi kunne opsige aftalen tidligere end det, der er påført i aftalen. Hvis ikke det stopper.
Vi har en node som er på ca. 600 medlemmer den skal opdeles, men vi kan også opdele alle så man komme
ned ca. 250 husstande pr. node
Det er nok det vi vil anbefale.
Karsten foreslog også at den der får serviceaftalen, skulle vi også få til at lave nodeneddeling.
Så det bliver det nok.
Vi har nu haft et møde hvor både Tom og Karsten var tilstedet og blev enige om flere rettelser som Tom
skulle lave til servicekontrakten, og sende til Karsten til gennemgang, inden vi fik den. Og skal tage den
endelige stilling.
Den gamle service kontrakt løber til 14/3 der har vi flere ting som skal laves inden vi under skriver en ny.
Jens og Steen har taget nogle billeder hvor man kan se hvad der er galt, og hvor det er, dem skal jeg skal
have inden et møde med ballegård (service leder) Så vi kan få det lave inden ny kontrakt
Belastningen på anlægget ligger ikke nogen steder på over 40 %
Og vi må sige at anlægget køre godt, der er ikke mange fejl vi har som kan tilskrives anlægget.
Vi har indgået aftale med Stofa, som leverandør af TV – pakker for året 2019.
Og er tilfreds med den pakkesammensætning som man har for i år.
Men vi er ikke negativ over for at høre nærmere om en leverance fra YouSee, hvis vi selv kunne få indflydelse
på pakkesammensætningen.
Og ikke som ved Stofa hvor det er dem der sammensætter pakkerne.
Vi giver tilskud til grundpakken igen i år.
Vi har fået en melding fra Ravdex (angående opsætning af strøm målere til forstærkerne) det skal vi se at få
lavet, så det er klar til fjernaflæsning. Sidst på året.
Vi har 30 steder hvor der skal sættes målere op, vi har undersøgt hvad det vil koste pr. stk. pris ca. 12,000
KR. I alt 360,000 kr.
Vi er ved at undersøge om ikke vi kan slå nogle af dem sammen.
Det har vi sat Stofa i gang med, og de første meldinger vi har fået er, at den mulighed er der, så der kun
bliver 20 tilbage der skal laves.
Men der bliver arbejde med det, så det kan være der kommer flere når vi beslutter os til nodeneddeling.
Man er i gang med at skifte nogle EL-Punkter, og hvis vi vil i gang med en opgradering vil det gøre det mere
effektivt.
Vi vil i bestyrelsen, når man har modtaget en tilrettet servicekontrakt tage stilling til hvilken firma man vil
indgå en endelig aftale med, og sætte Karsten i gang med at få et tilbud hjem.
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Vi ved at tæring af skabe ikke er med i den nye aftale, som vi havde i den gamle.
Vi har på nuværende tidspunkt fundet skabe og taget nogle billeder. For at få dem lavet under den gamle
aftale som løber til den 14/3
Derfor kommer vi til at gå området igennem for at se om der er flere der skal laves inden vi underskriver den
nye.
Jeg har sagt til dem vi kommer med nogle billeder inden for den næste uge, som skal laves under den gamle
aftale.
PBV, Ove
Formanden beretning blev enstemmigt godkendt

3. Aflæggelse af regnskab, ved kasserer Jens Tranekær
Gennemgang af resultatopgørelsen for 2018, årets resultat et plus 216.021 Kr. absolut godkendt
• Spørgsmål omkring Copydan forskel. Forskel skyldes at der opkræves Stofa fra 1/1 til ¼
versus Copydan.
• Spørgsmål omkring markedsføringsbidrag fra Stofa, beløb er et tilskud fra Stofa.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag
Forslag fra Christian Dindler
Indkaldelse til generalforsamling skal, foruden de øvrige medier som allerede bruges, sendes ud på
mail til de medlemmer der ønsker det.
Dette gøres ved at overnævnte medlemmer udfylder en blanket med mailadresse og underskrift på at
foreningen må sende dem en mail.
Ændringer sker via sin egen selvbetjening side.
Åben Google browser https://selvbetjening.ant78.dk/?vis=10
Indtast Net ID
Indtast kodeord
Efter login, klik på menupunkt ”servicemeddelelse”, indtast e-mailadresse og sæt kryds i:
Drift status meddelelse
E-mail servicemeddelelse
Indkommen forslag trækkes tilbage.
5. Valg
a. Kassereren, på valg var Jens Ole Tranekjer - enstemmigt valgt
b. Bestyrelsesmedlem, på valg var Steen B. Østergaard - enstemmigt valgt
Holger Madsen er flyttet fra byen, og Niels Jørg er indtrådt i bestyrelsen.
c. Bestyrelses suppleant
Pau Jensen, Rosendalen 301 enstemmigt valgt
Christian Didler, Rosendalen 330 enstemmigt
d. Bilagskontrollant på valg var Ole Kjærgaard, enstemmigt valgt
e. Bilagskontrollant suppleant,
Per Friis, Nymarken 7 enstemmigt valgt for 1 år periode
6. Eventuelt
Spørgsmål, har bestyrelsen overvejet WEB TV, svar er for dyrt idet Copydan kræver 250.000 kr.
Ønsker man WEB TV skal forslaget sendes indsende rettidigt til næste generalforsamling
Generalforsamling afsluttes kl. 20:00
Referent Steen B. Østergård
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