Antenneforeningen Ølstykke Vest

Navn
Adresse
3650 Ølstykke

Referat fra den ordinær generalforsamling den 20. februar 2018
NB. Prøv den nye hjemmeside, adressen er stadig www.aovnet.dk

Foreningen har en samarbejdsaftale med Stofa om service og ydelser.
Stofa kundeservice har tlf.nr. 8830 3030
Antenneforeningen ejes af medlemmerne.
Kontakt gerne bestyrelsen med information/spørgsmål eller når ”noget driller”, og er på vej til at blive et problem.
For at være medlem af Antenneforeningen skal man som minimum enten have:
1. En af Tv-pakkerne (Tv-pakke 1 - Tv-Pakke 2 - Tv-pakke 3)
2. Internet Only (uden Tv-pakker, TV kan streames, eks. Netflix)
3. MitTv - frit Tv-kanalvalg uden Tv-pakke, vælg 1 Tv-kanal ad gangen
Har man en Tv-pakke, kan Tv-pakkens programmer ses på alle jeres håndholdte medier og PC.
SmartPhone, Tablets/Ipad m.m.

Mulighederne for medlemmerne.
•
•

3 Tv-pakker med gratis internet 4/1 mbit
Vælg Selv: 8 Tv-kanaler ovenpå pakke 1 (+ kr. 215,00), 16 Tv-kanaler ovenpå pakke 1 (+ kr. 295,00) eller 32
Tv-kanaler ovenpå pakke 1 (+ kr. 390,00).

NB. Alle Tv-kanaler inkl. sportspakker kan vælges.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FritValg af Tv-kanaler – 1 Tv-kanal ad gangen til Tv-pakke 1, Tv-pakke 2 eller Tv-pakke 3
MitTv - frit Tv-kanalvalg uden Tv-pakke, vælg 1 Tv-kanal ad gangen
Internet Only – internet alene uden Tv og hastigheder op til 300/50 mbit
Radiokanaler – 16 programmer på FM
Internet (sammen med en Tv-pakke) – hastigheder på 30/30 mbit, 50/50 mbit, 100/50 mbit og 300/50 mbit
SmartTv
Web Tv : På alle dine håndholdt medier og PC
Web Tv To Go : På alle dine håndholdt medier samt PC når du er på ferie i Danmark
Start Forfra : På alle dine håndholdt medier og PC
Start Forfra+ : På alle dine håndholdt medier og PC – se det du glip af eller vil gense
Fastnet telefoni : Ring til andre fastnetnr. for en fast mdl. pris eller efter forbrug
Mobiltelefoni
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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Beslutning om overskuddets anvendelse
7. Budget for det løbende regnskabsår
8. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
9. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Formand Erik Jepsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med praktiske oplysninger.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Bent Jakobsen fra Slangerup, som sidder i Frederikssund Ældreråd, har været i bestyrelsen for
Slangerup Svømmeklub, og arbejdet som værkfører hos Sonion i Roskilde i mange år. Bent Jakobsen blev valgt med
akklamation.
Formand (teknisk vejleder) Erik Jepsen præsenterede bestyrelsen, Næst formand Herman Ransborg, kasserer Povl-Erik
Høxbroe, Sekretær Michael Bülow, bestyrelsesmedlem Jørgen Lyngstrup, som var forhindret i at deltage, Herefter
suppleanter Poul Rasmussen, Keld Hansen, revisor Erik Vestergaard Svendsen, revisor suppleant Anette Reinert og
Carsten Haun Larsen fra Stofa.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 38 husstande, inkl. bestyrelsen, og der var ikke modtaget nogle fuldmagter.
Som referent blev udpeget Michael Bülow.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon.
Der blev IKKE valgt fire stemmetællere fra starten, men hvis nødvendigt ville disse blive valgt, af hensyn til en evt.
skriftlig afstemning.
2) Beretning om foreningens virksomhed i forløbne år.
Der henvises til det fremsendte i indkaldelsen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Formanden tog ordet, og takkede Hermann for hans virke som formand m.m. i mere end 10 år for foreningen, og gav
Hermann en gave fra foreningen.
3) Aflæggelse af årsregnskab
Kassereren Povl-Erik Høxbroe gennemgik regnskabet, som var fremsendt sammen med indkaldelsen.
•
•
•
•
•

Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et overskud på kr. 32.091. Årsagen til overskuddet skyldes, at
reparationer og udvidelser af standere, er betalt via den pulje som Stofa stillede til rådighed i den kontrakt vi
indgik i december 2014. Resterende beløb af puljen er på kr. 162.000,00.
Kassebeholdningen er på kr. 2.267.915,00. Et beløb vi fremover kan anvende til de opgraderinger, som vil
komme.
Medlemsantallet, Vi startede året 2017 med 1.163 medlemmer. Vi gik ind i 2018 med i alt 1.164 medlemmer.
Også i 2017 har vi fortsat oplevet et godt samarbejde med ejendomsmæglerne og dermed sikret at tilflyttere får
information om muligheden i fællesantennen.
Bestyrelsen byder alle nye medlemmer velkommen og vi takker vore trofaste medlemmer.
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Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet.
Spørgsmål fra salen:
Nanet Groth Mahognivej 4:
generalforsamling kr. 16.000, kunne det uddybes en anelse, er det ikke dyrt
Povl-Erik svarer:
nogle af de udgifter vi har er printning, pakning og uddeling. Fordelingen er i år lagt forskellige steder.
Hvis du kigger på generalforsamling fra sidste år, er beløbet på kr. 9.000. Udbringningen i år er lidt
større. Hvis vi sammenligner med generalforsamling regnskab 2016 på kr. 9.500, er der en forskel på
kr. 7.000. Kigger på udbringning, porto, gebyrer, er der en forskel på kr. 3.000.
Beklager det er laver på anden måde i år, det bliver rettet til næste år hvis jeg bliver valgt.
Carsten Jensen Snerlevej 16,
har i overvejet at gå ind i den elektroniske tidsalder
Povl-Erik svarer: Nu spørger du om noget, som vi slet ikke kan foreslå. Det ville da være lækkert hvis
alle ville give os deres E-mail adresse, for så kunne vi sende ud til alle, men det tror jeg ikke rigtigt
tiderne er til eller hvad!
Michael Bülow bryder ind: nej ikke med den nye Person data beskyttelse lov som træder i kraft fra
d. 25. maj 2018.
Povl-Erik kommenterer: det kan vi godt få godkendelse for, jeg har laver sikkerhed i rigtig mange år,
men det kræver, at medlemmerne accepterer det, og hvad med dem der ikke vil have det.
Måske skal have et forslag med til næste år.
E-Boks blev nævnt fra salen. Måske kunne det være E. Boks, men det er nok ”rigtig dyrt”.
Bestyrelsen vil undersøge muligheder og priser, god ide Carsten.
’

Michael Bülow:
den 25. maj 2018, træder en ny EU-lov i kraft omkring Person Date Beskyttelse lov, som betyder at
foreningen, skal have skriftlig tilladelse fra hvert enkelt medlem, til at opbevarer der E-mail adresse, og
hvis foreningen ikke bruger det jævnligt, skal den slættens efter 1/2 år.
Povl-Erik kommenterer:
og derfor kunne det måske være en rigtig god ide med E-Boks, vi har noteret det med E-Boks
Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål.
Det var der ikke, og regnskabet blev godkendt af de fremmødte med akklamation.
4) Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling i 2018
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at bestyrelsen kan binde foreningen til en ny aftale med Stofa i forbindelse med
at Stofa og bestyrelsen planlægger opgradering af hele anlægget til Doc sis 3.1. Planlægningen forventes påbegyndt i
2018 Q4. I praksis vil der være tale om en ny service- og administrationsaftale.
Vi skal have omlagt og udskiftet ret meget udstyr for at opgradere til Doc sis 3.1. Skulle det udføres efter regning, så ved
vi endnu ikke om foreningens nuværende kassebeholdning ville kunne dække udgifterne. I en samtale, med Stofa i efteråret 2017, kom det frem, at vi i stedet kunne købe opgraderingen af Stofa, ved blot at tegne en forlængelse af nuværende
samarbejdsaftale. Værdi af ombygningen til Doc sis 3.1 ligger i størrelsen orden 2,5 – 3 mio. kroner. Derudover får
foreningen en saldo pulje på DKR. 500.000.- dette beløb er til køb af ydelser hos Stofa fordelt over 5 år med kr. 100.000
pr. år. (Beløbet kan hvis foreningen ønsker det, bruges separat eller på en gang til geografiske udvidelser, etc.)
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til forslag fra bestyrelsen.
Spørgsmål fra salen:
Nanet Groth Mahognivej 4
Kr.2.5- 3 millioner, det lyder jo rigtigt fint, at Stofa beteler det, hvad bliver regningen til os abonnenter
Povl-Erik svarer:
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Vi har ”selvfølgelig” sikret os, at vi fortsætter med de prisaftaler der er nu, så det kan du være helt rolig.
Det som Stofa og YouSee ikke kan styre er programafgifterne. De kan styre service kontrakt,
administration og øvrige ting som de yder til os - det har vi sikret os i kontrakten.
Der er derfor ikke tale om Stofa uden videre kan hæve priserne. Dem der hæver priserne, er Viasat, TV
2 med flere.
Carsten Jensen Snerlevej 15
Først vil jeg sige, jeg støtter jeres forslag, har mere et spørgsmål. Har i overvejet hvad det vil betyde på
sigt at de NYE ejere af TDC, nu vil investere enorme milliardbeløb i fiber net og så vider, har i overvejet
at vi bliver låst fast og eventuel og lukker den mulighed af at få andre til at betale for at vi kan få højere
hastighed, jeg tror ikke selv at det ker inden for de næste par år, men det sker vel på et eller andet
tidspunkt hvor der også kommer fibernet her i området tror du ikke
Povl-Erik
Nej ikke med de planer om udbygning, som Stofa og YouSee har med den type anlæg vi og langt de
fleste antenneforeninger har.
Erik svarer på det:
Det kan godt være at TDC skal ud og lave en infrastruktur, men det er jo klart at de prioterer de
områder hvor folk ikke har noget endnu. Det går der nok de første 10 år med.
Så er der det med de nye ejere, som skal tjene penge på TDC. Jeg tror ikke vi skal være nervøse for det.
Hvis vi endelige skal være nervøse for noget, så er det faktisk 5 G nettet som kommer i mobil masterne,
Der begynder man at tale om høje hastigheder på mobil data. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, for
det er i luften. Men at TDC begynder at grave fiber kabler ned i vores område, det tror jeg ikke. Det vil
være en dårlig forretning for dem i første omgang, især nå de nu sælger til nogle, der vil tjene penge.
Vi har tænkt den tanke, gad vide hvornår kommer de og graver op og lægger parallelle kabel ned ved
siden af vores, men vi tror ikke på det er der de satser først. De finder først de store huller, hvor de
nemmere kan få fat i folk.
Louis Høy Søhøj park 10
Nu hørte jeg også det høje beløb 2-3 millioner, det må jo gi et eller andet, hvad får vi nuværende
medlemmer gavn af den opgradering
Erik
Vi får for det første en meget større båndbredde på vores net. Det er jo især data vi går efter nu på vores
net, fordi der er jo ingen tvivle om inden for få år så er der ikke noget der hedder flow TV mere, det vil
være meget lidt. Det bliver streaming fremover, vi kan jo se her i området der er rigtig mange huse der
bliver solgt og det er unge familier der flytter ind. De starter med at rive taget og al indmaden ud af
huset og starte med at moderniserer det med super kabelnet, fordi man vil ikke køre Wi-Fi når man skal
op og køre store spille computer. De kan ikke nøjes med 3 MB, nej de skal helt op på 1000MB, for at de
kan få noget, og hvis vi skal holde fast i den masse vi har nu, så er det klart vi er nødsaget til at
investerer de her ting i det for at få en ordentlig bredbånds forbindelse i vores net. Det gør jo også
samtidigt, at vores net også bliver meget nemmere at lokalisere, hvis der sker noget, fordi overvågningen
går næsten helt indtil Tv’et. Så Stofa kan meget hurtigt fejlfinde hvis der sker noget i anlægget, alt det
nye udstyr vi får taler samme sprog, det gør det vi har lige nu ikke.
Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål, hvorefter de fremmødte godkendte forslaget fra bestyrelsen
med akklamation.
5) Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.
6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren Povl-Erik Høxbroe foreslog, at overskuddet på kr. 32.091,00 indgår i kassebeholdningen.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.
Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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7) Budget for det løbende regnskabsår
Pakke priserne, indholdet er det samme i 2018 som 2017, og priserne er som følger:
Pakke 1 kr. 187,00/ mdr.
Pakke 2 kr. 401,00/ mdr.
Pakke 3 kr. 566,00/ mdr.
”Heraf kontingent” kr. 300,00 årligt pr. medlem.
Povl-Erik indledte med: Når i har betalt jeres faktura (udsendt af Stofa eller fra boligselskabet), har i betalt for
programafgifter, servicekontrakt, Copydan + Koda, m.m. plus kontingent til foreningen.
Povl-Erik Høxbroe oplyste at det er bestyrelsens bedste bud på hvorledes regnskabsåret 2018 kommer til at se ud.
Hvis budgettet holder, vil der være et overskud på ca. kr. 124.361,00.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Kassereren Povl-Erik Høxbroe, oplyser at det er kr. 300,00 som medlemmerne har betalt i rigtig mange år, det er det
foreningen får fra Stofa
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller om der var nogle der havde noget imod den fastsættelse af
kontingentet som blev præsenteret her i aften.
Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten konstaterede at årskontingentet enstemmigt blev godkendt.
Herefter en kort pause
Uden for dagsordenen præsenterede Carsten Haun Larsen fra Stofa de produkter vi har på fællesantennen.
Carsten har ansvaret for antenneforeningerne på Sjælland.
Carstens formål med fremmødet på generalforsamlingen var at tale om fremtiden, og ikke så meget om hvad vi
har i dag, da vi kender det, men mere om hvad fremtiden bringer, præsentationen kan hentes på foreningens
hjemmesiden, www.avonet.dk
9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at alle 5 i bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Erik Jepsen, Herman Ransborg Povl-Erik Høxbroe, Michael Bülow og Jørgen Lyngstrup.
Dirigenten oplyste, at de 2 suppleanterne Poul Rasmussen og Keld Hansen var villig til genvalg.
Genvalg til Poul Rasmussen og Keld Hansen.
Bestyrelsen genvalgt for et 1-årig periode
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Genvalg til Erik Vestergaard Svendsen.
Dirigenten oplyste at revisor suppleant Anette Reinert var villig til genvalg. Genvalg til Anette Reinert.
11) Eventuelt
Dirigenten oplyste, at man ikke kan vedtage noget, men alt kan bringes på bane
Herefter takkede Erik Jepsen dirigenten for at have ført forsamlingen vel igennem generalforsamlingen, og takkede de
fremmødte for den tillid de viste os i bestyrelsen. Vi havde håbet på at se 3 gange så mange medlemmer til
generalforsamlingen.
En anden ting er så også - som i kan se - så er vi alle sammen ved at være oppe i årene her i denne bestyrelse.
Nogen skrænter mere end andre, men vi har forgæves forsøgt at finde NYE aspiranter til vores bestyrtelse i gennem
mange år. Der er ikke kommet nogen - men hvis der er nogen der har lyst - så kan du deltage på et bestyrelsesmøde og se
om det er noget for dig. Vi sigter lidt mod den lidt yngre generation, for vi føler vi bør have noget NYT blod i bestyrelsen
på et tidspunkt. Der kommer en masse ny teknik, jeg kan godt følge med i det, fordi jeg arbejder med det til dagligt.
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Det er svært for de fleste ældre at finde ud af alt det der kommer, så en opfordring, hvis nogen hører om nogen, der har
interesse i det, og har tid til det, noget af arbejdet foregår desværre også om dagen, men der er vi jo så heldige, at vi ikke
er arbejdsramte. Det skal ikke være en forpligtelse for at kunne komme ind i bestyrelsen, fordi vi holder selvfølgelig
bestyrelsesmøderne om aftenen, og så uddelegerer vi opgaverne efter behov. Det er en opfordring, så hvis der er nogen
der hører, eller har lyst til at give et Nab, vil vi meget gerne ”loge” jer forsigtigt ind, så i kan se hvad det er der foregår,
ikke bare hoved kuls blive valgt ind uden at vide hvad der foregår, for vi tror at vedkommende får et chok.
Det ser ikke ud af meget, men vi laver virkeligt meget i denne her bestyrelse.
Tilhører fra salen:
Kan i ikke prøve at lægge noget om det på jeres NYE hjemmeside,
Erik svarer:
Jo men jeg ville ikke gøre det før, jeg havde nævnt det her, og det er faktisk ikke noget jeg har nævnt
over for resten af bestyrelsen, at jeg skulle sige det her, er noget der lige kom op, der vil komme mere om
det senere
Hermann har ordet:
Nu har jeg haft glæden af at lave hjemmeside i mange år, det har Illa og Erik overtaget, Illa er Eriks
kone, de har gjort et kæmpe stykke arbejde med at opbygge en ny hjemmeside, man er velkommen til at
komme med feedback, hvis der er noget i savner.
Erik takkede for god ro og orden.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.15 blev mødet lukket.
Ølstykke den 5. april 2018

________Signeret___________
Bent Jakobsen dirigent

_______Signeret __________
Michael Bülow sekretær
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