
B E S L U T N I N G S R E F E R A T 
 
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING 

 
ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN.  

 

Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst til de fremmødte. Også en 
velkomst til Telia Stofas repræsentant. 
 

Dagsorden punkt 1: Ole Dalsgaard vælges som dirigent. 
Generalforsamlingen erklæres for lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæser 
dagsorden, samt regler for afholdelse af denne generalforsamling. Indlæg skal ske fra 
talerstolen. Beretninger er offentliggjort inden generalforsamling. 
 

Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning. 
 

Dagsorden punkt 2: Beretning v/formanden. 
 

Beretningen er til rådighed inden generalforsamling, og vil ikke blive oplæst, men kun 
kommenteret. Vi forventer fremover at beretningen er læst inden generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet 
ud fra, nemlig det at forsyne vores område med de mest optimale, og naturligvis lovligt 
modtagelige, programmer til den mest økonomiske pris. 
 

Formanden kommenterer kort den offentliggjorte beretning, og bemærkede især, 
konkurrencestyrelsens godkendelse af TV2 Sport i stedet for ViaSat Sport 1.  
 

Vi har i dag 815 tilsluttede TV signalet og 530 tilsluttede Internettet (65 %). 
 

Dirigenten: Så er beretningen stillet til diskussion. 
 

Søren Larsen: Jeg efterlyser i din beretning det problem, jeg har haft med signal fra 
vejen. Jeg ved bestyrelsen kender til mit problem. 
 

Formanden: Ja, vi kender til dit problem, og troede faktisk at dit problem er løst. Har 
andre det samme tekniske problem, må man henvende sig til Telia Stofa. 
 

Michael Roth: Generelt er det ikke et problem med stikledningerne. Er de skadede, bør 
de naturligvis skiftes. Stikledningen er ikke dækket af abonnementet. 
En lang stikledning kan have en betydning for signalets kvalitet. Stikledningerne bliver ikke 
skiftet, når anlægget bliver opgraderet. Lad mig høre, hvis andre har samme problem. 
 

Dirigenten: Jeg vil ikke have afstemning om tilfredshed om signaler. Der kan være 
mange årsager. 



Poul Nymark: Opfordrede dirigenten til at der ikke foregår diskussioner fra salen. Er ikke 
utilfreds med en 55 m. stikledning. Som gammel telefonmand ved jeg dit problem kan 
løses uden problemer.  
 

Dirigenten: Enig med Poul, men jeg syntes du råbte så højt, så det kunne høres. Jeg 
fornemmede at det var noget der var generelt. 
 

Søren Larsen: Det er et problem, der er rejst før. Jeg vil nu stoppe dette indlæg om 
problemet. 
 

Formanden: Beretningen indeholder de visioner foreningen arbejder med, og ikke 
tekniske problemer for det enkelte medlem. Derfor har vi en repræsentant fra Telia Stofa 
med, som man kan henvende sig til hvis man har individuelle problemer. 
 

Dirigenten: Fint, at vi stopper her. Har andre et indlæg? 
 

Ronild: Jeg har haft samme problem som Søren. Det er nu eftermålt, og jeg har fået ny 
stikledning, og nu er problemet løst. 
 

Dirigenten: Kommentere kort indlæggene, og sætter beretningen til afstemning.  
Beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

Dirigenten: Næste punkt er aflæggelse af regnskab: 
 

Kassereren: Er der spørgsmål. Regnskabet er udsendt. 
Linet: Budgettet indeholder bestyrelsens sammenkomst. Er det noget man bare har sat 
på. 
 

Kassereren: Budgettet sættes til afstemning. Nu er det udskilt. Før var det under 
kørselstilskud.  
 

Dirigenten: Konstaterer, at regnskabet er godkendt. 
 

Dirigenten: Oplæser punkt 4: fastsættelse af kontingent, samt budget. 
 

Kassereren: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 25,00. 
  
Dirigenten: Konstaterer, at kontingent og budget for det kommende år er godkendt. 
 

Dirigenten: Oplæser punkt 5, og konstaterer at der er 2 forslag fra bestyrelsen og 2 
forslag fra et medlem:  
 

5a) Nøragersminde Antenneforening opretter et forum, som tilbyder Internetbrugere at 
modtage nyheder m.v. fra foreningen samt at foretage programafstemninger via dette 
forum. Medlemmer der tilmelder sig foreningens forum, har selv ansvaret for opdatering af 
den korrekte mailadresse 
 



Formanden: Kommer med supplerende kommentarer til bestyrelsens forslag, idet når 
man arbejder med internet m.m.., er det nu et kendt fænomen, som f.eks. fra E Boks. 
Understreget at forslaget går ud på at bestyrelsen får lov at gennemføre forslaget, men 
det er det enkelte medlem der frivilligt skal tilslutte sig.  
 

Ole Dalsgaard: Gennemgår forslaget på med nogle slides, så medlemmerne kan se 
forummet i praksis, og lægger især vægt på stemmesedlen. 
 

Rune Jøhnsen: Kan internetadressen være andre end Stofanet adresser? 
  
Ole Dalsgaard: Glad for spørgsmålet. Ja, men det bliver med en godkendelse af 
sikkerhedsmæssige årsager. Man skal sende en mail eller ringe eller lignende med 
anmodning om at blive oprettet. 
  
Adena Jensen: Hvad kommer det til koste. Hvad med omdelingen. Forsvinder den så på 
budgettet, hvis alle kommer på? 
 

Ole Dalsgaard: Det er vist pebernødder vi taler om. 
 

Formanden: Motivationen er mere teknikken, der er tale om. Vi føler at tiden er moden 
til at indføre programmet nu. Det er tanken, mere end budgettet for omdelingen. 
 

Ole Dalsgaard: Programmet er gratis, men webadressen koster en smule. 
 

Erik Hansen: Hvordan får de medlemmer der ikke er til stede oplysninger dette forum. 
Hvordan sikrer man sig at medlemmer med pakke 1 ikke får mulighed for at stemme på 
programafstemningen. 
 

Ole Dalsgaard: Programafstemninger, er en teknisk løsning, jeg styrer. Vi informerer på 
internet og infokanalen. 
 

Dirigenten: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

Dirigenten: Oplæser forslag 2.  
5b) Vedtægternes punkt 5b ændres til følgende ordlyd: Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt, senest i maj måned, og senest 14 dage før afholdelsen indvarsles 
skriftligt. Medlemmer, der er tilmeldt Nøragersminde Antenneforenings forum indvarsles 
alene på mail. Det påhviler tilsluttede af foreningens forum, at sørge for korrekt 
opdatering af mailadressen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for miste indkaldelse ved 
manglende eller ukorrekt mailadresse. 
 

Sætter forslaget til afstemning, som blev enstemmigt vedtaget. 
 

Dirigenten: Oplæser forslag 3. 
5c) Sættes enkeltprogrammer til afstemning imellem den programafstemning hvor alle 
programmer er til afstemning, foreslås at alle programmer i den samme programkategori 
kommer til afstemning.  



Jesper Larsen: Motiverer forslaget ved at henvise til programstrukturen, vedtaget i 2005. 
For at undgå programudvidelser foreslår jeg, at alle programmer i kategorien sættes til 
afstemning. 
 

Ole Dalsgaard: Hvis vi får et nyt program, og vi får mulighed for at udvide antallet af 
programmer, udelukkes dette ved dit forslag. 
 

Jesper Larsen: Bestyrelsen bestemmer frem til næste store afstemning kategorier og 
antal kanaler i kategorien. Jeg opponerer mod for mange nye dyre kanaler. 
  
Ole Dalsgaard: Bestyrelsen har fået tilladelse til at udvide med antal kanaler. Motiverer 
for et ændringsforslag, for at bestyrelsen kan få lov at udvide antal kanaler. Foreslår, at 
enkeltprogrammer kan sættes til afstemning, når der tilbydes en ekstra gratis ny kanal på 
anlægget. 
 

Jesper Larsen: Principielt er jeg enig. Vær tro med jeres programstruktur. Sæt den 
ekstra kanal i ønsker til afstemning. Vi er nu oppe at give 4-5 tusinde kr. 
 

Poul Nymark: Du er valgt til at lede generalforsamlingen og ikke til at indgå diskussioner 
med dem på talerstolen. Jeg beder dig lede generalforsamlingen. 
  
Ole Dalsgaard: Ændringsforslaget er mit eget. Som dirigent har man samme taleret som 
alle andre. Jeg vil fremføre mine personlige synspunkter. 
 

Formanden: Jesper beder os holde os til vores egen beslutning, i stedet for at vi bare 
udvider antal kanaler. Får vi en ekstra gratis kanal, kan vi spørge medlemmerne samtidig 
om udvidelse af antal kanaler i kategorien. 
 

Dirigenten: Vælger at sætte den formulering til afstemning, der er angivet i indkaldelsen. 
Forslaget er vedtaget. 
 

Dirigenten: Oplæser forslag 4. 
5d) Det foreslås, at priser der fremgår af stemmeseddelen med alle programmer på valg, 
findes på foreningens hjemmeside og på Infokanalen. 
 
Jesper Larsen: Jeg mener at priserne skal være tilgængelige. Hvorfor skal de være 
hemmelige. 
 
Dirigenten: Jeg forstår at priser der er på nettet altid skal være på nettet og infokanalen. 
 
Formanden: Det gælder om de priser, der fremgår af stemmesedlen ved den store 
afstemning. Prisen er pr. d. 1. maj 2006 et eller andet, uden særlige rabatter er m.m.  
 
Jesper Larsen: Ja, så jeg kan se hvad f.eks. ViaSat sport har kostet, når jeg skal stemme 
om en ny sportskanal.  
 
Ukendt: Har bedt om en specifikation af regning fra Stofa på programafgifter. 



Michael Roth: Programafgifterne kan ikke splittes op i enkeltprogrammer. Man kan 
gemme de officielle priser på et program, men ikke rabatter m.m.. 
 
Dirigenten: Kan man sætte den samlede rabatpris på infokanalen? 

 
Formanden: Det gælder om at sætte de officielle vejledende priser pr. f.eks. 1. maj 
2006. 
 
Dirigenten: Det vil så betyde at rabatterne ikke vil fremgå på infokanalen. 
Sætter programmet til afstemning. Forslaget er vedtaget.  
 
Dirigenten: Oplæser punkt 6, valg: 
 Kasserer   Herbert Bolbroe  genvælges. 
 Bestyrelsesmedlem  Henning Grønvold  genvælges. 
 Suppleant   Ole Dalsgaard   genvælges. 
 Suppleant   Erling Hansen  genvælges. 
 Revisor   Vagn Petersen   genvælges. 
 Revisor suppleant  Leif Zeigler    genvælges. 
 
Dirigenten: Oplæser punkt 7, orientering fra Telia Stofa: 
 
Formanden: Sidste års generalforsamling foreslog nogle nyheder og indsigt i fremtiden.  
 
Michael Roth: Viser en præsentation af fremtidens pakkeløsninger, og mange 
muligheder med et kabeltv stik. 
Gennemgår fjernsynets udvikling frem til digitalt tv modtagelse, HD TV på fladskærm. 
Næste udvikling bliver interaktiv TV, så man selv styrer hvad man vil se, hvornår. 
En husstand har i dag flere fjernsyn stående.  
Et antenneanlæg kan sagtens dække et behov i husstanden.  
 
Da priserne stiger, vil vi se flere der fravælger pakker med alle kanaler. Derfor vil vi nok i 
fremtiden se flere pakkemuligheder, tilegnet til den enkelte husstands ønske. Det vitale 
fravalg. En grundpakke med et tilvalg af f.eks. en sportspakke eller en anden temapakke. 
Vi vil sammen med programleverandører arbejde på denne løsning. 
Der vil også være muligheder for at leje film. 
Man vil kunne hente disse på internettet via fjernsynet. 
Man vil også kunne se tidligere sendte programmer. 
 
Vi er klar til fremtiden, i takt med at mulighederne byder sig. 
 
Vagn Petersen: Teknikken kan meget. Kan man selv vælge sine egne programmer. 
 
Michael Roth: Ja, teknisk set kan det lade sig gøre, men vi har et problem med 
rettigheder til programmerne. 
Derfor er løsningen nok pakker, vi skal frem til. 
 



Rune Jøhnsen: Er det digitale signal entydigt en forbedring. Hvad sker der med DR 1, 
der også overgår til digitalt signal. 
Michael Roth: Der er nogle standarder for kvaliteter. Digital modtagelse kan opfattes 
forskelligt, men der er ikke skygger. HD kvalitet og 16 / 9 er en forbedring. 
DR lukker i 2009 for det almindelige signal, men det har ingen indflydelse for medlemmer i 
et antenneanlæg. Vi omlægger signalet til analogt signal. 
Hvis nogen har tekniske spørgsmål, er man velkommen. 
 
Dirigenten: Oplæser punkt 8: 
 
Ole Kvade: Opfordrer til at der sker flere opdateringer på infokanalen. Betaler vi stadig 
noget til Scandinavia. Beder om flere opdateringer på INFO kanalen. 
 
Ole Dalsgaard: Tager punktet til sig, men beder også at få informationer til at sætte på 
kanalen. 
 
Formanden: Hvad angår Scandinavia, er vi bundet af et års abonnement frem til 1. 
september, og vi betaler for den, men spørgsmålet er om den lever så længe. Vi arbejder 
sammen med Stofa, at få den af før. 
 
Dirigenten: Takker for god ro og orden. 
 
Formanden: Der er en afstemning, hvor medlemmer kan vinde. En del medlemmer vandt 
præmier stillet til rådighed af Stofa. 
 
Formanden: Takker af. 
 


