
B E S L U T N I N G S R E F E R A T 

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING 

ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN.  

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

forhindret i at komme i aften. 

Dagsorden punkt 1: Ole Dalsgaard vælges. 

Generalforsamlingen erklæres for lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæser dagsorden, samt 

regler for afholdelse af denne generalforsamlingen. Der er 30 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. 

TV 2 lanceret Charlie der yderligere udfordrede prisstrukturen på anlægget. Vi vil se flere 

udfordringer fra programudbydere, der går efter det lukrative reklamemarked. 

TV 2 gør sig salgsklare, og på den måde vil se endnu flere større og dyrere markedsføringstiltag, 

og flere nye betalingskanaler. 

Er godt eksempel på dette er også TV 3 med 3 sportskanaler, der med en gennemtænkt 

prisstruktur optager 3 kanaler med sport. 

På et frit marked vil vi se udbydere der alle ønsker at beslaglægge et maksimalt antal kanaler på 

anlæggene.  

Et stigende kommercielt og taktisk udbyder marked stiller et øget krav til de enkelte bestyrelser i 

antenneanlæggene. 

Som lovet på sidste års generalforsamling har bestyrelsen også arbejdet med denne problematik, 

som det fremgår at bestyrelsens forslag under punkt 5 på indkaldelsen til denne 

generalforsamling. 

Antenneanlægget blev etableret i 1989 med det udgangspunkt at sikre området de TV 

programmer der eller var nødvendige at tage ned med en parabol. 

Vi ønskede altså at være et bæredygtigt alternativ til at den enkelte skulle købe en parabol. 



Ser vi på antallet af parabolantenner på tagene i foreningens område må vi sige at det er lykkedes 

bestyrelsen at få medlemmer på anlægget i stedet for at den enkelte husejer selv skulle opsætte 

en eller flere paraboler på tagene.  

Efter omlægning af anlægget til 2 vejs anlæg, hvor vi også havde mulighed for at tilbyde 

højhastigheds Internet StofaNet, fik vi også mulighed for at tilfredsstille de få, primært ældre, der 

ønskede at modtage de samme kanaler som man kunne modtage på deres tagantenne. Altså 

danske og nabolandskanaler der var gratis. 

Vi besluttede at tilbyde denne pakke 1. Dog er der kun ganske få tilsluttede denne pakke, da de 

fleste ønsker at have mulighed for at kunne se de betalingskanaler anlægget tilbyder. 

Anlægget består altså af de 2 modtagemuligheder, man kunne have hvis ikke anlægget var i 

området: 

 De kanaler man ellers skulle bruge en/flere paraboler til at modtage (98,5 %) 

 De kanaler man kan modtage med tagantenne ( ca. 1,5 % ) 

Anlægget forsyner i dag 781 medlemmer, mod 708 medlemmer sidste år, altså en stigning på 73 

medlemmer eller en stigning på 10,5 % Det er tilfredsstillende.  

Siden generalforsamlingen beslutte at vi overdrog sendetilladelsen til Telia Stofa, har vi kun haft et 

fortsat godt samarbejde med Telia Stofa. 

Ombygning af anlægget gav os et anlæg, der blev forsynet med nye 2 vejs forstærkere, der også 

betød mindre fejl på anlægget. 

Vi må bare konstatere, at forstærkere der står ude på vejene og arbejder i døgnet rundt i alt slag 

vejr, ikke kan holde evigt. 

Med en stadig stigende gæld i vores anlæg, var der ikke basis for at vi selv kunne foretage denne 

investering. Så vi må sige, at det var en klog beslutning generalforsamlingen traf i 1999. 

Højhastighed Internet blev tilbudt dem, der var tilsluttet vores TV/Radio Kabel Net.  

På den måde havde vi et tilbud mere end vi havde før ombygningen, hvilket bestyrelsen hilser 

meget velkommet. 

Bestyrelsen varetager naturligvis brugerne af Stofa Net´s interesse over for udbyderen, Telia 

Stofa, men vi blander os ikke i pris/forbrug eller hastigheds forhold. 

Det er alene et forhold mellem Telia Stofa, og den enkelte tilsluttede. Vi lader konkurrencen og 

den tekniske udvikling styre, også dette marked. Sidst har Stofanet lanceret 4 M bit hastighed. 

Det bestyrelsen koncentrer sin indsats på, er Kabel TV anlæggets stabilitet, og evt. mulighed for 

udvikling af anlægget, men ikke mindst stabiliteten i anlægget. 



Dette gøres, i et stadigt godt og konstruktivt samarbejde med Telia Stofa. En udvikling der er til 

det bedste for alle parter. 

Som eksempel dette, kan nævnes vores Infokanal.  

Det er klart at Telia Stofa nu har et stort ønske i at udvikle informationen til TV/Radio brugene via 

Internettet, nu da anlægget jo er forsynet med dette. 

Men der er stor forståelse for at vi fortsætter med at kunne informere via Infokanalen. 

I et forsøg på at gøre Infokanalen mere interessant lancerede bestyrelsen en foto konkurrence på 

sidste års generalforsamling.  

Desværre blev denne lancering ikke bakket rigtigt op af medlemmerne, så jeg måtte også levere 

billeder til denne konkurrence under de præmisser der gjaldt for konkurrencen. 

Da der ikke kom noget forårsbillede for dette år besluttede bestyrelsen at stoppe denne 

konkurrence. 

Det er dog vigtig for bestyrelsen at have en kanal hvor vi hurtigt kan informere om ændringer på 

kanalen. Sidst skete det efter at afstemningen på TV 2 Charlie afgjorde, at bestyrelsen besluttede 

at tage kanalen af anlægget. 

En anden udfordring bestyrelsen har haft i det år der er gået, er som vi lovede på sidste års 

generalforsamling, nemlig en nutidig styring af de programudbud der vil komme imellem den 

vejledende programafstemning der foregår hvert andet år. 

Bestyrelsen mener at tiden er løbet fra en programafstemning om 50 øre. 

På den anden side skal vi heller ikke have en programstyring der er udemokratisk. 

Efter at have endevendt samtlige argumenter er bestyrelsen blevet enige om at fremsætte de 2 

forslag som det fremgår under punkt 5 a og b. 

Da det bliver sværere og sværere at få aftaler om en 3 md. Prøvetid på vores prøvekanal har 

bestyrelsen i samarbejde med Telia Stofa besluttet at nedlægge denne mulighed.  

Vores medlemskab af FDA har bidraget med at bestyrelsen har været til flere emnemøder. Et stort 

emne for tiden er IP telefoni på antenneanlæggene. 

Med de tekniske løsninger der i dag findes, er det bestyrelsens og Telis Stofas opfattelse at IP 

telefoni ikke er egnet til at være et alternativ til det meget stabile og sikre fastnettelefoni vi er 

vandt til, og som brugerne vil sammenligne IP telefonien med. Det er dog ikke umuligt der på sigt 

vil mulighed for en løsning, som man kender fra USA. Nemlig en IP telefoniløsning, som vil være et 

supplement til fastnettelefonien. Dette vil være en internetbaseret løsning. 

Vi ser også i dag en rivende udvikling på mobiltelefonien, hvor flere og flere vælger denne form 

som telefon nr. 1, og undlader at få installeret fastnettelefoni. 



FDA arbejder bl.a. i et visionsudvalg med at tænke i nye tanker omkring anvendelse af 

antenneanlæggene. Resultatet vil blive prescenteret på FDA´s næste landsmøde. 

Beslutningsreferat fra sidste år blev lagt på INFO kanalen i 3 md, og på hjemmesiden. 

Dette vil naturligvis også ske efter denne generalforsamling. Vi regner med at beslutningsreferatet 

vil blive stående i ca. 3 md. Derefter tager vi det af igen, da det jo som bekendt kommer hele 

tiden, så dem der søger andre oplysninger, skal igennem referatet hver gang. 

Til gengæld vil referatet hele tiden stå på vore hjemme side. Det samme gør referaterne fra 

bestyrelsesmøderne. 

På vores hjemmeside finder du et meget større udvalg af informationer, såsom vedtægter, m.m.. 

Jeg vil gerne her på generalforsamlingen opfordre alle med adgang til Internettet at besøge vores 

hjemmeside. 

Til sidst vil gerne takke bestyrelsen for en god og saglig indsats i det forløbne år. 

Jeg vil også takke Telia Stofa for et godt og udviklende samarbejde i det forløbende år. 

Dirigenten: Så er beretningen stillet til diskussion. 

Beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Dirigenten: Næste punkt er aflæggelse af regnskab: 

Kasserer: Gennemgår regnskab. Er der spørgsmål. 

Freddy Augustsen: Spørger til budgettet og hvorfor kørselsudgifter stiger. 

Kasserer: Der forventes større aktivitet, blandt andet FDA´s landsmøde.  

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. 

Lars Hansson: Ligger der aftale på de budgetterede reklameindtægter, og hvad skylder 

stigningen i betalingen til FDA. 

Kasserer: Der er aftale på reklameindtægter. Vi betaler FDA i et helt år i modsætning til sidste år.  

Dirigenten: Konstaterer, at kontingent og budget for det kommende år er godkendt. 

 



Dirigenten: Oplæser punkt 5 a på dagsordenen, indkomne forslag.  

Formanden: Ideen bag forslaget uddeles til generalforsamlingen i bilag. Formanden motiverer 

forslaget primært med at det skal sikre alsidigheden på anlægget. Flere udbydere tilbyder pakker. 

Som eksempel kan nu nævnes, at Disney nedsætter prisen til det halve og kommer med en eller 2 

kanaler mere. 

Lise Kunz: Vi skal da have samtlige Must Carry programmer. Det antal kan ikke ændres. 

Formanden: Ja, vi skal have de i lovgivningen fastsatte kanaler, men det kan ændres.  

Ole Dalsgaard: Det er princippet vi stemmer om. 

Lars Hansson: TV udbyderne fylder os med mange pakker. Hvorfor ikke bare stemme som vi 

plejer.  

Formanden: Mange starter med at give de første programmer på stemmesedlen alle point, og så 

er der ikke flere. 

Bestyrelsen kan ændre på den vejledende afstemning, men vi ønsker at medlemmerne kan se på 

stemmesedlen hvordan spredningen på anlægget vil blive. 

Erik Hansen: Vedtager vi også antal kanaler i hver sektion ? 
 
Lars Hansson: Alle ønsker jo at sammensætte sit eget programvalg. Hvorfor ikke gøre 
som vi plejer ? 
 
Formanden: Vi tager stilling til antallet af programmer i hver sektion for at opnå 
alsidigheden, da vi kun har et fast antal programmer til rådighed. Dog kan der komme en 
ny sektion der kan flytte antallet af programmer i en sektion. Det er mere princippet, 
angivet med de % satser i ser. 
 
Ole Dalsgaard: Ved godkendelse af forslaget har bestyrelsen ret til at buge denne fordeling. 

Lilly Tingsted: Skal nabolandssektionen fyldes op med tyske programmer ? 

Lars Hansson: Hvorfor kan man ikke bare blande programmerne på stemmesedlen ? 

Formanden: Vi ønsker også at blande programmerne på stemmesedlen, og sat ind i sektioner. 

Det er medlemmerne der bestemmer hvilke programmer der indgår i nabolandsprogrammer, men 

bestyrelsen vil nok ændre på afstemningen hvis der kun blev stemt på tyske programmer. Vi 

ønsker at sikre alsidigheden. 

Ole Dalsgaard: Det vil være eksempelvis 12 programmer at stemme på og de 6 vil komme på 

anlægget. 

Karsten Sørensen: Kan afstemningsformen ikke blive afgjort på hver generalforsamling  



Dirigenten: Vedtages dette forslag er det det der gælder til noget andet besluttes. 

Erik Hansen: Har man tænkt på digitalisering ? 

Dirigenten: Foreslår at der udelukkende tages stilling til forslaget, og henviser til eventuelt. 

Erik Hansen: Støtter forslaget.  

Johansen: Skal vi have 2 kanaler på fra andre nationale lande ? 

Formanden: Ja, det er meningen med 2 kanaler fra andre nationaliteter.  

Dirigenten: Den næste afstemning vil ligne dette forslag ind til dette ændres. 

Formanden: Gennemgik de forskellige afstemningsformer der har været anvendt. 

John Rasmussen: Hvad skal vi bruge andre nationale programmer til hvis vi hellere vil se TV 2 

Charlie ? 

Formanden: Til at skabe et anlæg for alle. Alsidighed. TV 2 Charlie vil være under danske 

programmer. 

Lars Hansson: Alsidighed er godt, men gælder det ikke om hvad vi ønsker at se her i foreningen 

? 

Michael Rasmussen: Jeg vil give Lars Hansson ret. 

Dirigenten: Er der flere indlæg. 

Dirigenten: Sætter punktet til afstemning. 14 stemte for og 12 stemte i mod. Forslaget blev 

vedtaget. 

 

Dirigenten: Oplæser punkt 5 b på dagsordenen, indkomne forslag. 

Formanden: Motiverer forslaget med at bestyrelsen mener at tiden er løbet fra den situation hvor 

medlemmerne skal høres om en programstigning på 50 øre. Da det kun er ca. 30 % der deltager i 

afstemningerne er det bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne mener at man har valgt en 

bestyrelse til at tage sig at beslutningen om væsentlige nye programmer imellem den vejledende 

afstemning. 

Det giver samtidig bestyrelsen et stærkere forhandlingsmandat. 

Dirigenten: Er der flere spørgsmål. 

Dirigenten: Sætter punktet til afstemning. 19 stemte for og 1 stemte i mod. Forslaget blev 

vedtaget.  

 



Dirigenten: Oplæser punkt 5 c på dagsordenen, indkomne forslag. 

Jørgen Madsen: Motiverer sit forslag ved at pakke 1 indeholdt de programmer han ønskede incl. 

National Geographic, og da prisen var 1.000,- i stedet for kr. 3.000,- for en masse programmer der 

aldrig blev set, var valget let. 

Da National Geographic blev udskiftet med en tysk kanal fordi pakke 1. ikke indeholder 

betalingsprogrammer, opstod ideen med en 3.die pakke som angivet i forslaget. 

Spørger også om det ikke kan lade sig gøre at gennemføre programafstemning over Internettet. 

Det vil gøre det lette at afgive sin stemme. 

Ole Dalsgaard: Det kan godt lade sig gøre at stemme over nettet hvis det er det man ønsker. 

Formanden: Man skal tage stilling til at der kun er 1,5 % der har valgt pakke 1, og at 98,5 % så 

skal betale de udgifter der er forbundet med at etablere en ny pakke. Programleverandører har 

betinget sig i aftalerne at 80% af tilsluttede skal have mulighed for at se programmerne. 

Der skal også tages stilling til om vi skal have en programpakke uden medlemsindflydelse. 

Stofa har 2 anlæg med 3 pakke, hvor den 3.die pakke udelukkende består af danske programmer. 

Dirigenten: Betragter forslaget som om at hvis det vedtages, skal bestyrelsen arbejde videre med 

undersøge muligheden for en 3.die pakke. 

Jørgen Madsen: Ja, enig. Grunden til at kun 1,5 % har valgt pakke 1 er måske at der kun er de 

to valgmuligheder mellem kr. 1.000,- og kr.3.000,-. 

Det praktiske skal Stofa jo stå for. 

Dirigenten: Er der flere spørgsmål. 

Dirigenten: Sætter punktet til afstemning. 16 stemte for og 3 stemte i mod. Forslaget blev 

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: I Stofas fravær vil jeg blot næve 2 ting. 

Vi vil i bestyrelsen se på mulighederne for at udnytte Internettet til telefontjenester. 

50 % af tilsluttede har også Internet. 

Lars Hansson: Oplever udfald på TV 3 

Erik Hansen: Startede en sag i oktober omkring udfald på DR 2. Via mail blev telestyrelse DR og 

andre involverede parter kontaktet, med kopi til foreningen. Dette skete i januar, da der endnu 

ikke var sket noget. Nu blev der nedsat et ” task force ” bestående af alle involvere parter, og det 

lykkedes at få gjort noget ved sagen. 

Så det kan nytte at klage. Man skal bare sprede sit budskab. 

På radiosiden mangler stadig den ene BBC kanal. Dette problem bør løses. 

Ole Dalsgaard: Radio Uptown står på INFO kanalen. 

Formanden: Modtageudstyret på Uptown er under forbedring. BBC er nyt for mig, og jeg tager 

det med.  

Jeg vil også gerne rose Erik Hansen måde at reklamere over DR 2 på. Det var sagligt og uteknisk, 

og det virkede. Flot. 

 

Dirigenten: Oplæser punkt 8, eventuelt: 

Erik Hansen: Jeg har lovet at komme med digitaliseringen af anlægget. Sker der noget med det ? 

Formanden: Der er ikke på nuværende tidspunkt noget nyt omkring digitalisering, men vi følger 

udviklingen. Der sker noget, når den tekniske og konkurrencemæssige udvikling tillader det. Og så 

vil det ske på samtlige Telia Stofas anlæg. 

 

Dirigenten: Lukker generalforsamlingen. 

 

Formanden: Takker af. 
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