BESLUTNINGSREFERAT

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING
ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN.
Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst til de fremmødte.
Dagsorden punkt 1: Ole Dalsgaard vælges.
Generalforsamlingen erklæres for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæser dagsorden, samt
regler for afholdelse af denne generalforsamlingen. Der er 18 stemmeberigtige. Indlæg skal ske
fra talerstolen.
Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning.
Dagsorden punkt 2: Beretning v/formanden.
Bestyrelsen arbejder ud fra den opgave, som den plejer, nemlig at forsyne Nøragersminde
Antenneforenings område, med det bredeste, lovlige programudbud til de mest økonomiske priser.
Beslutningsreferat fra sidste år blev lagt på INFO kanalen i 3mdr, og på hjemmesiden.
Overdragelsen af sendetilladelsen til Telia Stofa har kun været positivt for anlægget.
Ombygning har givet os 2.vejs forstærkere, og et anlæg med færre fejl.
Det har samtidig været muligt at kunne gennemføre vore målsætninger.
Det gav os også mulighed for at TV tilsluttede kunne tilbydes StofaNet.
StofaNet er et godt aktiv for Antenneforeningen og 45 % anvender nu Højhastighedsnettet.
Bestyrelsen varetager StofaNet brugernes interesse over for udbyderen, men vi blander os ikke i
pris, forbrug eller hastighedsforhold. Dette er alene et forhold mellem Telia Stofa og den
tilsluttede.
Bestyrelsen koncentrerer sig om TV/Radio anlæggets kvalitet og mulighed for udvikling, i et tæt og
godt samarbejde med Telia Stofa.

Da anlæggets forstærkere står ude i al slags vejr kan der være behov for justeringer af
signalstyrke. Der er tegnet en serviceaftale med Telia Stofa, der holder Antenneforeningen og
medlemmer skadesløse uden for privat grund.
Der har været problemer med visse radiokanaler. Bestyrelsen strammer op omkring procedurer, da
vægtningen ikke har været korrekt afstemt mellem TV og Radio.
Stabiliteten på INFO kanalen er nu så god, at bestyrelsen har tegnet kontrakter med annoncører.
Målet er 4 forskellige. Der er tegnet 3 kontrakter med tilsagn om 1 mere.
84 % ser i dag INFOkanalen.
Bestyrelsen har sendt en opfordring til at se INFOkanalen ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamling.
Bestyrelsen vil styrke INFO kanalens kompetence, som er i Lokalområdet.
Bestyrelsen vil udskrive en fotokonkurrence, der skal give billeder fra de 4 årstider, som sættes på
INFOkanalen.
Bestyrelsen ser i fremtiden mange kanaler, der vælger at gå samme vej som TV 2 ZULU. Flere
forbrugerbetalte programmer, i et mere konkurrence præget marked.
Bestyrelsen lovede på den baggrund at undersøge behovet for at tilmelde sig foreningen;
Forenede Danske Antenneanlæg, også kaldet FDA. Beslutningen vil blive behandlet på denne
generalforsamling.
Der er nu over 700 tilsluttede på anlægget, en stigning på 3 %.
Der er ikke lov for en forbrugerafstemning, men bestyrelsen har alligevel ønsket at gennemføre
denne. Den blev gennemført efter pointgivningsmodellen pr. programmer i stedet for
pakkeafstemning. Der blev også stillet spørgsmål omkring flere andre forhold.
Resultaterne blev lagt på INFO kanalen.
Besvarelsen blev lavere end ved pakkeafstemningen, 51 % sidste gang og 35 % denne gang.
Bestyrelsen vil arbejde på en programmålsætning, dels igennem FDA på den politiske front, og
dels for vores eget anlæg, som vil blive fremlagt på en generalforsamling.
Jeg vil gerne her på generalforsamlingen opfordre alle med Internet, til at besøge vores
hjemmeside. Adressen står på vores INFO Kanal.
Foreningen ønsker egen PC, så vi ikke skal bruge et bestyrelsesmedlems private PC.

Formanden takkede for et godt og sagligt samarbejde med bestyrelsen og Telia Stofa.
Dirigenten: Så er beretningen stillet til diskussion. Jeg vil gerne starte med at give mig selv
ordet.
Ole Dalsgaard: Jeg tager ordet som menig medlem, og på baggrund af de oplysninger der er
offentlige. Jeg er uenig i kanalsammensætningen Jeg er uenig i at man har sat DisneyChannel på.
Den koster alene kr. 25,- pr. måned, og kanalen har kun fået 10 point mere end NRK 1, som er
gratis. Vi har i forvejen 2 børneprogrammer.
Bestyrelsen burde have taget hensyn til prisen ved valget af kanaler, da prisspiralen kun går opad.
Siden starten er priserne steget med mere end kr. 100.- pr. måned.
Jeg respekterer bestyrelsens beslutning, men har her gjort opmærksom på at jeg ikke er enig.
Dirigenten: Er der andre der har indlæg til beretningen.
Erling Hansen, Liberiavej 29: Jeg kan godt tilslutte mig det Ole siger. Jeg synes formanden
redegjorde godt omkring økonomien, og kunne godt ønske mig at bestyrelsen tog hensyn til de kr.
10,- der blev spurgt om i afstemningen, og så valgte programmer efter disse beløb, og frasorteret
nogle sports og børneprogrammer, så vi også kunne få nogle internationale programmer på, i
stedet for at komme med en stigning på kr. 30,00.
Jeg vil godt opfordre bestyrelsen til i fremtiden at tage hensyn til prisstigninger, og vælge
programmer, så der kun kan ske en prisstigning på kr. 10,00.
Anton Degn, Liberiavej 10: Jeg er skuffet over at vi ikke har hørt noget om
afstemningsresultatet. Vi har bare fået at vide, at nu skal programmerne bare stige. Jeg syntes at
det er sørgeligt, at vi ikke bare kan få én Tysk Kanal. Vi skal have mange sportskanaler. Skulle vi
endelig have en sportskanal mere, kunne jeg foreslå DSF i stedet for.
Dirigenten: Alle stemmetallene har stået på INFO kanalen.
Formanden: Vi har nu haft 3 talere med hver sine ønsker. Vi har modtaget et skriftlig ønske om
Disney Channel. Kanalen fik altså stemmer nok til at komme på anlægget
Summering af de 3 indlæg antyder, at der er behov for at definere en programplan, som jeg
beskrev i beretningen. Denne afstemning har fremtvunget en sådan erklæring.
Ole Dalsgaard: Mit indlæg gik ikke på sportskanaler men alene på, at et program koster kr.
25,00. Jeg kan konstatere at der ikke er er støtte til mit indlæg og respekterer bestyrelsens
beslutning
Erling Hansen, Liberiavej 29: Jeg støtter formandens erklæring om at medlemmerne på
forhånd kender antal programmer med forskelligt indhold. Jeg synes også at prisen er vigtig.

StofaNet er ved at være dyrere end TDC, der altid har været de dyreste. Vi er nødt til at stagnere
eller at gå ned i pris på bekostning af dyre programmer. Det tror jeg også medlemmerne er
interesseret i, da vi jo også betaler licens.
Ole Dalsgaard: Jeg har talt med en fra Holdkærsager, der siger at de er ved at få
bredbåndsløsning, og hvis han havde opfattet det rigtigt, var prisen en halvtredser for bredbånd
og telefoni. Men det kan ikke sammenlignes.
Dirigenten: Der blev nævnt det med StofaNet. Jeg ved ikke om det fremkalder kommentar fra
Stofas side.
Formanden: Jeg er enig i Erling Hansens indlæg omkring prisen. Prisen for programmer, er ikke
Stofas skyld. De leverer det vi beder dem om. Telia Stofa fremfører stadig signaler billigere end
TDC.
Fremføring af signaler til parcelhuse, er dyrere end til rækkehuse.
Da TV 3 skulle stige fra kr. 10,00 til kr. 15,00 sidste år, spurgte vi medlemmerne. 82 % stemte for
denne stigning. Vi er enige om, at vi har nået loftet.
Dirigenten: Er der flere indlæg.
Lilly Thingsted, Helmond Alle 48: Hvad koster sportsprogrammerne i forhold til
børneprogrammerne. Der bor mange børn i området. Alle der vil have sport, skal bare have deres
sportskanaler.
Dirigenten: Er der flere indlæg.
Beretningen blev godkendt, med 2 stemmer imod.
Dirigenten: Næste punkt er aflæggelse af regnskab:
Kasserer: Gennemgår regnskab. Er der spørgsmål.
Erik Hansen, Tobrukvej 16: Indbetalinger til gode for 2003 er ikke med i regnskabet.
Kasserer: Det er en trykfejl.
Dirigenten: Konstaterer, at regnskabet er godkendt.
Dirigenten: Oplæser punkt 4: fastsættelse af kontingent, samt budget.
Kasserer: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 25,00. Gennemgår budgettet.
Dirigenten: Konstaterer, at kontingent og budget for det kommende år er godkendt.

Dirigenten: Oplæser punkt 5 på dagsordenen, indkomne forslag.
Formanden: På baggrund af TV 2 Zulus konvertering fra gratis kanal til betalingskanal lovede
bestyrelsen at undersøge muligheden for at påvirke de politiske organer via FDA, så vi bliver en
del af de 420.000 andre medlemmer. Bestyrelsen anbefaler, at også vi støtter FDA ved
indmeldelse. Vi ønsker at støtte en paraplyorganisation, der kan holde øje med
programleverandører og politikere.
Beløbet til FDA på kr. 10,00 pr. medlem er budgetteret og dækkes af foreningen midler.
Det er en enig bestyrelse der anbefaler forslaget.
Tommy Svendsen, Johannesburg alle 26: Hvad er det for mennesker, der står bag FDA. Er
det mennesker, der lever af at stille en organisation på benene på vores bekostning.
Peter Dam, FDA: FDA består af almindelige mennesker, der på frivillig basis driver
antenneforeninger, både private og dem, der ejes af leverandører.
Vi er 420.000 tilsluttede. Vi har et sekretariat med 7 ansatte. De brugerejede anlæg er ca. kr. 3.
mia. Værd. De køber programmer for kr. 340 mill.
Slår vi alt dette samme, har vi noget at arbejde med over for politikere og leverandører.
Jeg er i bestyrelsen i en antenneforening, laver Roskilde festival og har civilt arbejde. Derudover er
jeg formand for Region 6.
Ole Dalsgaard: Jeg går meget kraftigt ind for, at vi melder os ind i FDA. Ved at være med i en
organisation og styrke denne, har man mulighed for at kæmpe imod disse prisstigninger. Ved kun
at benytte programafstemninger, vil de populære programmer som TV 3 altid vinde, og der skabes
så mulighed for yderligere prisstigning.
Dirigenten: Er der flere indlæg.
Dirigenten: Sætter punktet til afstemning. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Dirigenten: Oplæser punkt 6, valg:
Formand

Torsten Vester

genvælges.

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Højstrøm

genvælges.

Jan Boring

genvælges.

Ole Dalsgaard

genvælges.

Suppleant

Suppleant

David Larsen

Ønsker ikke genvalg.

Dirigenten: Er der kandidater? Der er 2 kandidater.
Erling Hansen Liberiavej 29 og Alex Nielsen Malden Alle 6. Alex Nielsen er ikke
tilstede.
Erik Hansen, Tobrukvej 16: Stiller ikke op selv men opfordrer kvinder eller personer fra den
egn hvor jeg selv bor i, til at presse sig på og komme ind, så det ikke bare bliver
Nøragersmindevej, der bliver repræsenteret i bestyrelsen.
Dirigenten: Lader spørgsmålet gå videre. Det er ikke tilfældet. Sætter de 2 kandidater til
afstemning.
Suppleant

Erling Hansen

Revisor

Vagn Petersen

Revisor suppleant

Leif Zeigler

Vælges med 13 stemmer.
genvælges.
genvælges.

Dirigenten: Oplæser punkt 7, orientering fra Telia Stofa:
John Skovgaard Jensen, Telia Stofa: Ønsker at få styr på de manglende radiokanaler, og
takker for samarbejdet.
Prisen på programmer fastsættes ikke af Telia Stofa.
Med hensyn til fremtiden er det på programleverandørernes side, der sker noget, som Formanden
har været inde på.
Telia Stofa bliver ikke leverandør af IP telefoni. Det vil man evt. overdrage til en tredjepart.
Erling Hansen, Liberiavej 29: Hvad sker der med jeres lancering af IP telefoni, som i talte om
for et par år siden.
John Skovgaard Jensen, Telia Stofa: Gentager, at Telias Stofa ikke ønsker at gå ind i IP
telefoni, men at der godt kan komme en enden leverandør.
Formanden: Omtalte en artikel fra Børsen, der beskrev at IP telefoni kun var økonomisk for
anlæg til store virksomheder.
Peter Dam, FDA: Der sker meget på IP området. FDA mener ikke, at man køber det selv. FDA
mener, at antenneanlægget bliver bærere for IP telefoni for en ekstern leverandør. Der er stadig
problemer med IP, men jeg tror det kommer.

Vi har lige set på Lorry, at der er en leverandør, der virkelig har et problem. IP kommer, men der
er bare ikke nogen, der ved hvordan det skal fremføres.
Lilly Thingsted, Helmond Alle 48: Klager over signalerne, og har fået at vide at det er fordi
hun bor i et yderområde.
John Skovgaard Jensen, Telia Stofa: Lover at sætte teknisk afdeling på opgaven, og giver
formanden besked om resultatet.
Anton Degn, Liberiavej 10: For nogle år siden ødelagde man cykelstien på Kongelundsvejen.
Hvad skyldes det ?
Formanden: Det er Telia der har gravet Hybridnet ned. Det førte faktisk til at vi fik StofaNet.
Ole Quaade, Alkmar Alle 55: Hvad koster StofaNet ?
John Skovgaard Jensen, Telia Stofa: Beskriver Forbrugerprisen på StofaNet.
Ole Dalsgaard: Roser hastigheden på StofaNet.
Dirigenten: Oplæser punkt 8, eventuelt:
Formanden: Støtter Erik Hansens indlæg, og opfordrer medlemmer til at få stemt medlemmer ind
i bestyrelserne fra hele området, når der er et bestyrelsesmedlem eller suppleant der ikke ønsker
genvalg.
Vi byder Erling Hansen velkommen i bestyrelsen, men bestyrelsen har forhørt sig i Strandgården
om en mulig kandidat til suppleant posten.
Det er medlemmerne der skal stille op.
Dirigenten: Lukker generalforsamlingen.
Formanden: Takker af.
----- o o o O O O o o o ----Ole Dalsgaard Jensen

Dirigent

Torsten Vester

For

