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Generalforsamling 
Antennelaug 78 Øst. 

Munkebo 
 

Munkebo d. 28. feb. 2023 
Dagsorden 
Tilstede, bestyrelsen & 5 medlemmer. 
 

1. Valgt til dirigent  
Bestyrelsen for Christian, ingen kommentar til dagsorden  

 
2. Beretning  
 Ove aflagde beretning, beretning godkendt – se nedenfor. 
 
3. Aflæggelse af regnskab 

Jens aflagde regnskab, dog manglede de rigtige tal for gældsforpligtelse. 
Regnskab godkendt 

 
4. Indkomne forslag  

Forslag til generalforsamlingen den 28. februar 2023. 
I antenneforening 78 øst betales der medlemsbidrag, jfr. vedtægterne § 5, til 
henholdsvis TV og only Internet, og dette medlemsbidrag er ikke ens lydende, 
hvilket det bør være. 
Derfor forslås at medlemsbidraget til TV forhøjes med kr. 2,- plus moms til i alt 
kr. 40,- pr måned som der også betales for only internet. 
 
Ovenstående forslås godkendt og idriftsat samtidig med de nye prisreguleringer 
fra Stofa, gældende fra den 1. april 2023 idriftsættes.  
Venlig hilsen Niels-Jørn Kirkebæk 

 Forslaget godkendt med 6/ja – 1/nej – 3/blanke 
 

Ove stillede en modforslag om at reducerer medlemsbidraget for internettet 
only.  
Forslaget kom ikke til afstemning 

  
5. På valg til 2 år:  

A. Bestyrelsesmedlemmer 
Kasserer – Jens Ole Tranekjer 
Bst medlem – Steen B. Østergaard 
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B. Bestyrelsessuppleant, vælges for 1 årlig periode 
Per Møller Hansen 
Helge Duif 

 
C. Bilagskontrollant 

Per Friis  
Ole Kjærgaard 

 
D. Bilagskontrollant suppleant 

Reynir Johansson 
 

6. Eventuelt 
 Per Møller Hansen takkede bestyrelse for godt arbejde. 
 
 
Kommentar til ovenstående sendes til Steen. 



3 

 

Formandens beretning 2022 - 2023  
Som i ved var vi nødt til at aflyse generalforsamlingen som skulle afholdes 1kvt 2021, på grund af COVID 19 
restriktioner. 
 
Bestyrelsen vedtog også at udskyde den ordinære generalforsamling som skulle holdes 1kvt 2022. Årsagen 
var, at vi ikke havde modtaget regnskabet som skal bruge for at vi kan holde generalforsamling. 
 
Ifølge vedtægterne står der i §3, den ordinære dagsorden skal omfatte foreningens revideret regnskab.  
 
Jens kunne ikke få fat i revisoren, så han ringede til kontoret i Odense, og de lovede de ville få ham til at 
ringe hurtigst muligt.  
 
Men selv om de fik ham til at ringe, kom regnskabet fra revisor først d. 1. juli.  
 
Vi har i den tid der er gået, fået lavet følgende ting. 
 
Den nye lovgivning om El-tilslutning, har vi sat i gang, og det er afsluttet. Pris 292.182 kr. 
 
Vi undersøgte også hvad vi kunne gøre for at fjerne støj i anlægget.  
 
Her fik vi et tilbud på udskiftning af samtlige fordeler, det har vi også sat i gang, og er afsluttet. Pris 749.490 
kr. 
 
Ved gennemgang af anlægget fandt vi 57 skabe der skulle skiftes. Det er også afsluttet. Pris 285.000 kr. 
 
Sortseer kontrol har vi også fået undersøg af Stofa, det er også blevet lavet samtidig med udskiftning af 
fordeler. 
 
Stofa lister og vores C5 lister er gennemgået for fejl, der var mange fejl som nu er rettet, både på vores 
liste, og Stofa lister. 
 
Nu er det Stofa som opkræver TV-kontingentet, der har ansvaret for at listerne passer.  
 
Nu skal vi bare holde øje med antal medlemmer, som vi skal have kontingent for. Pris 67.000 kr. 
 
Samlet beløb til betaling 1.394.082 kr. med moms. 
 
Det er penge vi har sparet op. Bl.a. ved besparelse i Copydan afgift, men det kan vi ikke mere. Copydan for 
har meddelt os og Stofa, at de med virkning fra 1. januar 2022 ikke længere giver fradrag for Copydan 
afgiften for manglende interaktivitet. 
 
Stofa har tilbudt Antennelaug 78 øst standardpakker med adgang til streamingarkiver og Web-TV. 
 
Det var i den forbindelse nødvendigt at vi indgik Stofa standard administrationsaftale på TV. Med virkning 
fra 1. januar 2022. 
 
Første opkrævning er fra 1. april 2022. Stofa har besluttet at de nedlægger systemet min forening og 
tilbyder os fuld administration til 0,- kr. per medlem. (normal pris 60. kr. per medlem per år.) 
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Regnskab fra Stofa: 
Første opkrævning, Stofa har sendt ud for 2. kvt, blev afregningen til os på 72.350 kr. med moms 
Anden opkrævning, Stofa har sendt ud for 3. kvt, blev afregningen til os på 66.723 kr. med moms 
Tredje opkrævning, Stofa har sendt ud for 4. kvt, blev afregningen til os på 69.514 kr. med moms 
Først opkrævning, for 1. kvt 2023 som Stofa har sendt ud, blev afregningen til os på 67.157 kr. med moms 
 
Der bliver ingen moms på Copydan, som der var lagt op til. 
 
I kraft af den indsats, FDA har gjort, er det lykkedes at UNDGÅ MOMS på de vederlag forbrugerne betaler 
til blandt andet Copydan Verdens TV. 
 
Det betyder, at medlemmerne slipper for at blive pålagt omkostninger i størrelsesordenen 160 kr. til 200 
kr. næste år, afhængig af den konkrete tv-pakke, de abonnerer på. 
 
Men nu er der kommet en ny regering som har præsentere 2 del af deres lovprogram, desværre så fremgår 
der i forslaget moms på de ophavsrettelige vederlag af kataloget. 
 
Vi har fået den nye CMTS sat op og kan nu køre med en hastighed 400/60. Til en pris på 1.560.245 med 
moms. 
 
Men her det viste det sig, vi have modem der ikke kunne køre med det nye CMTS.  
Så dem måtte vi skifte, og der er flere der skal skiftes. Som vi tager løbende.  
Vi er blevet anbefalet når medlemmerne har problemer med modem så skal vi skifte dem.  
Vil man have et modem med router og ikke vil ud og købet et selv, skal man betale på nuværende 200 kr. 
 
Der har været en del støj i vores anlæg, så vi besluttede at udskifte alle modem ud i node 8. Der skal 
undersøges hvilke modemmer vi skal købe, og hvilken pris vi kan få dem til. 
 
10 nye huse ved grillen på Munkebovej. (Elmevænge) pris 40.396 kr. med moms. Er betalt. 
 
Ny forretninger på torvet, med internet (Lægehuset) er blevet indlagt. Nu er der mulighed for vi kan få flere 
på dernede. 15.034 kr. med moms. Er betalt. 
 
Vi har ventet på hvad Allan vil gøre, angående de boliger, han vil bygge på torvet. Det er kommet nu, og det 
ser spændende ud. 
 
Nu skal der bygges 80 boliger så Stofa må komme med et tilbud vi kan give Allan. 
 
Vi har fået tilbudspris på udskiftning af S forstærkere. (Hovedforstærker) til 533.265 kr. med moms. 
 
Vi har også fået et tilbud på 8 nye huse på Flintager til en pris på 57.880 kr. med moms. 
 
Nu venter vi på et tilbud på D forstærker til node 8 så vi kan få node 8 færdig. 
De næste D forstærker vi går i gang med er til node 6, derefter aftaler vi med Mogens hvilken node vi tager. 
Indtil vi har været det igennem. 
 
Da det er node 8 vi har de største problemer med og har skiftet moden i dem, og nu vi har besluttet at 
skifte S forstærkere i hele anlægget tager vi node 8 først, men vi har også besluttet at tage alle D 
forstærker i node 8 med samtidig. 
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Vi har diskuteret meget, angående strøm priser, og den stigning der kommer på den, vi følger det meget 
nøje, men der er ingen grund til stigning af kontingentet, vi har en god økonomi. 
 
Stofa har ikke taget stigning for TV de sidst 2 år, så vi var meget spændte på, hvad stigningen blev i år. 
 
Nu er priserne kommet, for tv-pakkerne for 2023, og priserne bliver med end. 
Stigning i pakke 1 blev fra 217 til 222 =     5 kr. per måned, stigning per år 60 kr. 
Stigning i pakke 2 blev fra 460 til 526 =   66 kr. per måned, stigning per år 792 kr. 
Stigning i pakke 3 blev fra 640 til 797 = 147 kr. per måned, stigning per år 1884 kr. 
 
PBV Ove Thomsen 


