Antenneforeningen Ølstykke Vest

Ølstykke april 2009

Til medlemmerne
I forbindelse med at generalforsamlingen har vedtaget at indføre Family Mix,
vil i i løbet af sommeren få tilsendt information om, hvad i skal foretage jer, og om
jeres valgmuligheder i Family Mix fra Canal Digital.
// Kanaloversigt er vedlagt på side 2.
// Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2009 er vedlagt på side 3 – 10.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Referat fra Ordinær generalforsamling afholdt i Maglehøjskolens Samlingssal
tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.00
Mødet startede kl. 19.08, og formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
Formanden forespurgte forsamlingen om man ønskede en præsentation af konceptet Family Mix.
Flere medlemmer herunder Gunnar Thomsen, Lavendelvej 18 opponerede herimod, og en afstemning viste at forsamlingen
ønskede at gå i gang med generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Nanet Groth, som var villig til at påtage rolle som dirigent.
Nanet Groth blev herefter valgt til dirigent.
Leif Schjertzer, fyrrevej 3: Spurgte om den afstemning der var sendt kun var vejledende.
Svar) Formanden svarede, at når vi nu kom i gang med generalforsamlingen ville bestyrelsens forslag blive behandlet
ordentligt, at den udsendte afstemning er en vejledende afstemning for generalforsamlingen og at der ville blive afholdt en
afstemning igen på generalforsamlingen.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Formand Herman Ransborg præsenterede bestyrelsen.
Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, Keith Taulow som var forhindret og Povl-Erik Høxbroe.
Endvidere suppleanterne Kasandra Stubkjær og Poul Rasmussen.
Fra Canal Digital var Michael Juul med produktkendskab fra A til Z og Søren Lorentzen fra service.
Finn Hagemann, Mimosevej 5: Omtalte generalforsamlingen i 2008, hvor Nanet Groth var dirigent, og spurgte
Nanet Groth, om hun ville kunne styre dette års generalforsamling.
Svar) Nanet Groth svarede, at hun følte sig rustet og kompetent til igen at påtage sig rollen som dirigent, og fortsatte med at
hun havde været medlem af bestyrelsen i gymnastikforeningen i 14 år, heraf de sidste 2 år som formand.
Nanet Groth takkede herefter for valget, at hun ikke havde hørt nogen protestere og håbede at øvrige i salen havde større tillid
til hende end spørgeren.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 258 husstande.
Til stemmetællere blev valgt:
•
•
•
•

Lone Kofoed, Bøgevej 34
Niels B. Sørensen, Snerlevej 41
Torben Madsen, Akacievej 6
Margot Ovesen, Rytterbakken 1C

2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen. Formanden forespurgte om der var spørgsmål til beretningen.
Niki Nielsen, Agavevej 1: Forespurgte hvorfor man varslede en forhøjelse af tilslutningsgebyret på 6.500,00.
Svar) Formanden svarede, at man adskillige gange havde fået kommentarer fra salen om det hidtidige beløb på kr. 3.000
dækkede de faktiske omkostninger, og man tidligere havde kørt det som en kampagne som man ikke havde fået afsluttet.
Hvis man hopper af og bliver passiv medlem indenfor 2 års grænsen, er tilslutningsafgiften sat til kr. 4.500.
Årsag hertil er at dække de reelle omkostninger, dels for de der er administration og dels fordi man i den passive periode har
overladt driften til de øvrige medlemmer.
Gunnar Thomsen, Lavendelvej 18: Hvad bliver den der pris, hvor mange er der indhentet tilbud fra, hvordan er i kommet frem
til tilslutningen og det nye kontingent, og har i hørt om de vil lægge kablet ned i jorden for at få ordren.
Svar) Formanden svarede, at det nye kontingent er udregnet efter det der skal til for at opgradere kabelnettet hvis vi vælger at
køre videre mod Family Mix, og at bestyrelsen har alternative tilbud.
Gunnar Thomsen, Lavendelvej 18: Ville gerne høre om de alternative tilbud, men dirigenten oplyste at under dette punkt skulle
forsamlingen tage beslutning om den kunne godkende bestyrelsens beretning.
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Poul Andreasen, Svanholm Vænge 21: Forespurgte til kr. 840.000,00 på side 3. Betyder det, at for at opgradere nettet betaler
hver medlem kr. 2.040,00 og fra foreningens formue tages de kr. 840.000,00.
Svar) Formanden svarede at når man kigger i budgettet, står der direkte hvad der er sat til opgradering og at der forbruges
kr. 840.000 af formuen.
Lone Kofoed, Bøgevej 34: Forespurgte til om tilflyttere kunne over tage tilslutningen fra fraflyttere.
Svar) Formanden svarede, at man altid kan overdrage sit medlemskab til de nye ejere hvis man husker det, men det kniber det
med.

Beretning om foreningens virksomhed blev vedtaget med 242 for, 2 imod og 14 hverken for eller imod.

3) Aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren Jørgen Lyngstrup forespurgte om der var spørgsmål til
regnskabet.
Vejle Petersen, Lotusvej 4: Forespurgte til stor og lille pakker er henhold vis kr. 1.820,00 og kr. 560,00.
Svar) Kassereren svarede at det er momsen der skal oveni. Der er dog ikke moms på alt, på Copydan er der ikke moms.
Finn Louborg, Søhøj Park 9: Datoen ved underskrifterne på regnskabet bør være 7. januar 2009 og ikke den 7. januar 2008.
Svar) Kassereren beklagede, at det var en fejl.
Lauritsen, Tranevej 14: Forespurgte til udgifterne til kontor, tryk, papir, kørsel m.v., som er gået fra kr. 4.880,00 til
kr.15.400,00 og udbringning, porto og gebyrer der er gået fra kr. 10.903,25 til kr. 35.718,00.
Svar) Kassereren svarede, at der i 2008 havde været 3 udsendelser til medlemmerne, at eks. indkaldelsen til
generalforsamlingen indeholdt mange pjecer, og at priserne generelt var steget.

Årsregnskabet blev vedtaget med 218 for, ingen imod og 7 hverken for eller imod.

4) Forslag fra bestyrelsen
Formanden trak et historisk perspektiv op omkring forslaget, og gennemgik herefter hoved linjerne, herunder at en tidligere
sælger hos Canal Digital havde lovet mere end ”bukserne” kunne holde.
Dette gav bestyrelsen et problem, som den tumlede med hen over sommeren. Bestyrelsen valgte derfor at aflyse den
ekstraordinære generalforsamling, og udsendte i stedet et informationsbrev i september 2008 til medlemmerne, som beskrev
situationen. I brevet blev oplyst, at bestyrelsen ville arbejde videre med løsningen op imod generalforsamlingen i 2009, og i
brevet blev varslet en ekstra regning på ca. kr. 3.000,00 i forbindelse med løsningen.
Dette indebar den mulighed, at melde sig ud af foreningen - hvis ekstra regningen virkede for høj - ifølge de regler vi har.
Samtidig havde vi hele tiden forsøgt at følge med i hvad der ellers er på markedet, og fandt vi noget der kunne konkurrer, tog
vi det op sidestillende.
Omkring den udsendte stemmeseddel henviste formanden til, at den skulle opfattes som vejledende, at det ikke havde været
muligt at finde en hal til alle medlemmerne, selvom bestyrelsen har haft kontakt til administrationen på Rådhuset, trækken på
vores egen suppleant Poul Rasmussen (tidligere beredskabschef), kulturudvalgets formand og efterfølgende til borgmesteren.
Det maksimale vi kunne få i Ølstykke var Maglehøjskolens Samlingssal.
Et andet forhold ville have været det tidsmæssige. Hvis eks. et hovedforslag blev forkastet, og der derefter skulle afholdes
kanalvalg, ville en aften ikke kunne slå til.
Derfor valgte bestyrelsen at udsende stemmesedlen som et skriftligt valg, hvilket gav mulighed for at alle medlemmer kunne
afgive deres stemme i hjemmene og hos familien. Efter det skriftlige valg og inden generalforsamlingen vidste medlemmerne
hvad resultatet var. Hvis det var blevet nedstemt kunne medlemmerne indsende kanalvalg.
Nu blev det et plus, og mange er derfor blevet hjemme i aften, og formanden håbede også at generalforsamlingen tog
afstemningen alvorlig og ville respektere dette.
Til det skriftlige valg, var der var udsendt 1169 stemmesedler, og der indkom 627 stk. (53,6 %) stemmesedler.
Heraf 347 JA (55,3 %) og 280 NEJ (44,7 %).
Der var indkommet 5 JA stemmer efter fristen og et antal JA stemmer i dag. Der er ikke modtaget NEJ stemmer efter fristen.
Der er også modtaget en protest, som naturligvis også behandles inden vi stemmer om bestyrelsens forslag.
Den skal fremlægges, og hvis de er til stede, skal de have mulighed for at forsvare deres protestforslag.
Det er et forslag fra nogle folk der bor ved DAB, og vi har derfor set på hvem der fra Svanholm Vænge, Tjørnehøj og Søvænge
som har stemt JA og NEJ. Der er nogle tal her.
Formanden ridsede konsekvenserne op hvis man stemte JA eller NEJ
Et JA: Så har vi Family Mix den 1. september 2009, og man afviser protesten fra DAB og evt. andre protester.
Et NEJ: Er ensbetydende med en mistillid til bestyrelsen, fordi vi har sat dette her i gang og fordi vi ikke har haft andre
muligheder. Man opnår en konflikt med de medlemmer som har stemt JA ved det skriftlige valg, og som ikke
er her i aften. Man vil frit kunne arbejde videre med protesten fra DAB, og køre videre med analoge kanaler.
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Bestyrelsen har arbejdet videre med Family Mix der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Hvis der i mellemtiden er
opstået nogle gode alternativer, så har vi lagt dem frem og bestyrelsen har informeret så godt vi kunne.
Vi har ikke forsøgt at skjule en ”disse”. Den egentlige information er budgettet med Family Mix og folderen omkring Canal
Digital, som omtaler abonnement og hvad der betales for.
For flere var det svært at se om TV og TV3+ var med i Family Mix - det er de som foreningens 2 valg, og vi forsøgt at
informere herom på hjemmesiden www.aovnet.dk .
Bestyrelsen har stået til rådighed for spørgsmål, og det er rigtig mange der har benyttet sig af via telefon eller mails.
Forespørgsel til dirigenten, om protestforslaget ønskes fremlagt. Protestforslaget blev herefter vist op på lærredet.
Svanholm Vænge 51: Forespurgte til, om alle medlemmer havde fået informationsbrevet i september 2008, da de ikke havde
modtaget den.
Svar) Formanden svarede, at ifølge antenneforeningens samarbejdsaftale med DAB, har vi ikke navnene på medlemmerne i
Svanholm Vænge, Tjørnehøj og Søvænge. Det er aftalt med DAB, at alle information og materialer fra antenneforeningen
afleveres til viceværten som herefter fordeler dette til medlemmerne. Samtidig sendes der en kopi af alle informationer og
materialer til DAB’s hovedkontor.
Johansen, lærkevej 38: Spurgte om den skriftlige afstemning ikke ville gælde på generalforsamlingen hvis det viste sig at den
blev nedstemt, for så kunne vi jo starte forfra.
Svar) Formanden svarede at det kunne man jo så gøre, men så blev det med en ny bestyrelse.
Niki Nielsen, Agavevej 1: Mente at forslaget med Family Mix lå tæt op ad en vedtægtsændring, og foreslog at nedlægge
foreningen og sælge nettet til Canal Digital.
Svar) Formanden svarede, at bestyrelsen på ingen måde har forsøgt at bryde vedtægterne, eller lagt op til at vedtægterne
skulle ændres. Vi har sat det valg i gang og med det resultat det valg har givet, vil vi præsentere Family Mix, men det er helt
op generalforsamlingen at respektere eller ikke respektere valget.
Niki Nielsen mente, at det burde have stået på stemmesedlen.
Svar) Formanden svarede, at der havde været mange forslag til hvad der skulle stå i stemmesedlen og at der blev pillet af igen,
for der kunne ikke stå alverden på en side.
Poul Andreasen, Svanholm Vænge 21: Præsenterede sig som den der havde taget initiativet til protestskrivelsen, og beklagede
at være skyld i sådan et oprør. Omtalte at vedtægterne siger, at generalforsamlingen den højeste myndighed i
antenneforeningen, at der ingen hjemmel var til at afholde urafstemninger, at der ikke var en bemyndigelse fra en tidligere
generalforsamling til at afholde en urafstemning om vi ville det ene eller andet, og mente at der var tale om en vejledende
afstemning. Samtidig gav han formanden ret i, at der skulle være en afstemning på generalforsamlingen, og mente at resultatet
heraf ville være det der ville gælde. Fortsatte med at i følge vedtægternes par. 3, var der ikke krav om at man skulle have
internet adgang eller have bestået den lille bogholderiprøve, og mente at der i det udsendte materiale ikke var redegjort for de
årlige omkostninger for os vil blive, men man har alene set på hvad er der af udgifter til foreningen her, uden samtidig at gøre
medlemmerne opmærksomme på, at der kommer udgifter ved siden af. Vi har at gøre med en forøgelse af udgifterne fra
kr. 2.700,00 til ca. kr. 3.500,00. Det er uheldigt og så er der den udgift til opgradering af nettet til kr. 2040,00 og formanden
har lige bekræftet, at her til kommer kr. 840.00,00 fra foreningens opsparing, det vil sige fordring af hunden med dens egen
hale. Det er ”edder bukke mig” en dyr løsning, men det vigtigste for mig er, at vi her i dag træffer en afgørelse.
Svar) Formanden spurgte om Poul Andreasen ville have præsenteret det indsendte forslag for salen i hele sin ordlyd, med
mulighed for yderligere at knytte bemærkninger hertil.
Poul Andreasen svarede, at forslaget svarede ganske nøje til stemmesedlen, og at det var det han foreslog, der skulle stemmes
om.
Svar) Formanden bemærkede, at bestyrelsens forslag er det første der skulle stemmes om, og at hvis Poul Andresen var
interesseret i, at forslaget i hele sin ordlyd skulle præsenteres for salen, skulle der siges til nu - for det var der mulighed for.
Endvidere at der var mulighed for at forsvare forslaget, så forsamlingen vidste hvad der lå til grund herfor, selvom du har
nævnt nogle punkter, skal forsamlingen kende hvad jeres protest går ud på. Vi kan ikke eks. vedtage Family Mix og derefter
behandle jeres forslag, det er nu det skal præsenteres
Poul Andreasen svarede, at dette synes han var helt fint og ville trygt overlade dette til dirigenten, og gik i gang med
præsentationen, og omtalte at bestyrelsen forslag koster i opgradering kr. 2.040,00 plus etablering af Canal Digital til kr.
3.495,00 pr. år. og at kontingentet i år er noget billigere fordi foreningen kæver kontingent frem til 1. september.
Formanden fik herefter ordet. Noget er korrekt og andet er ikke korrekt, og informerede detaljeret om:
•
•
•
•
•
•

at driften forventes fremover at ligge på ca. kr. 925,00
at kr. 2.040,00 er en engangsinvestering
at alle husets TV vil kunne modtage det analoge signal
at det enkelte medlem selv vælger at slutte sig til Family Mix
at TV3 og TV3+ er foreningens valg i Family Mix
at ved valg af Family Mix vælger det enkelte medlem selv yderligere 2 kanaler
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•
•
•
•

at ved valg af Family Mix er der mulighed for en digitalboks der tilsluttes et TV, og som viser et digitalt billede med
bedre opløselighed
at ved valg af Family Mix er der mulighed for at købe yderligere kanaler i en eller flere måneder
at ved valg af Family Mix er der mulighed IP telefoni uden abonnement og bibeholdelse af nummer
at ved valg af Family Mix er der fri internet adgang til Canal Digitals laveste hastighed og ved højere hastighed da at
få en månedlig rabat

Så det drejer sig om – vil vi betale de kr. 2.040,00 engang for alle for at få løsningen!
Poul Andreasen, Svanholm Vænge 21: Fandt at det var vigtig at få disse informationer, som han mente havde været utroligt
svært at skaffe sig i det udsendte materiale da den skriftlige afstemning fandt sted. Vi har mange pensionister der ikke har
internetadgang. Poul Andreasen gentog, at beløbene fra stemmesedlen også var det der stod på hjemmesiden, og at det var det
han foreslog, der skulle stemmes om
Svar) Formanden. Ja det er svært, vi kan se på alle de telefonopkald vi fik og alle de mails vi fik. Det er også derfor at staten
har givet kr. 50.000.000.00 for at fortælle om tagantennerne, der ikke kan tage analoge signaler til efteråret.
Ja kr. 50.000.000,00, og så forventer i, at bestyrelsen kan gøre det bedre. Der er mere i denne pakke end der er på
tagantennerne, for der er internet og IP-telefoni, HD og fortsat analoge signaler, og det er derfor vi har gjort alt mulig for at
kunne tage imod alle telefonopkald og mails, og det også derfor vi vil have Canal Digital til at præsentere det.
Det er op til jer selv om i ønsker denne præsentation, så i ved hvad det er i siger JA eller NEJ til.
John Ozol, Engvej 75: Spurgte om muligheden for alle kanaler på alle hjemmets TV, og udgifter hertil omkring bokse.
Ville gerne bevare alle nuværende 32 kanaler på alle fjernsyn i hjemmet, og hvad koster det.
Andet indlæg var omkring nuværende internet hos Nordic, hvor ca. 450 ud 1165 er koblet på. Dvs. der ca. 700 der ikke kan
opnå en fordel ved Family Mix og Internet/telefoni idet det må formodes de har en anden løsning i dag.
Svar) Formanden. Henviste til folderen hvor der er adgang til alle de kanaler der er vist, og dem har du til alle fjernsyn.
De 2 valgfrie kanaler har du der hvor du har boksen.
Niels B. Sørensen, Snerlevej 41: Synes at bestyrelsens forslag var godt, og havde i dag med tilfredshed telefoni sos Nordit. Og
synes at Canal Digitals priser ikke var billige når man så på det som der er tilbudt foreningen, for Canal Digitals hjemmeside er
priserne gode nok.
Svar) Michael Juul fra Canal Digital oplyste at der er 3 produkter på telefoni siden, de hedder Basice, Free og Safe.
Hvis man abonnerer på Family Mix følger der telefoni Basic med gratis.
Man vælger selv frit om man ønsker at abonnere på Free- eller Safe-abonnementet som koster ekstra.
Michael Juul spurgte om der var stemning for at lave en generel præsentation eller produktet, eller plukvis besvare spørgsmål.
Lone Kofoed, Bøgevej 34: Anmodede dirigenten om, at forsamlingen fik præsenteret produktet, så formanden ikke hele tiden
skulle stå og forsvare bestyrelsens forslag. For vi kunne alle sammen være kritiske overfor bestyrelsens forslag, men nu
manglede vi at høre ordentligt om, hvad det er vi skal tage stilling til.
Svar) Klapsalver fra salen. Dirigenten imødekom ønsket med den bemærkning, at dette burde bevirke, at vi ville kunne undgå
en masse spørgsmål.
Tjørnehøj Vænge 41: Ville høre om hvorfor forslaget fra DAB ikke var kommet på INFO-kanalen i sin fulde ordlyd, det havde
været på nettet – for de der ikke havde internet kunne ikke se forslaget i sin fulde ordlyd.
Svar) Formanden svarede, at det er begrænset hvad der kan lægges ind i tekst-tv på INFO-kanalen, og overskriften fortæller jo
hvad det går ud på. Det er ikke muligt at lægge forslag på flere sider, med punkter og med punktmarkering på i tekst-tv, og der
står intet i vedtægterne om, at tekst-tv eller hjemmeside for foreningen skal vise indkomne forslag. Tidligere havde vi ingen
hjemmeside, men jeg synes medlemmerne skulle have noget mere information, og derfor lavede jeg hjemmesiden.
Hvis man vil have den fulde information møder man op på generalforsamlingen.
Vejle Petersen, Lotusvej 4: Forespurgte om skift fra TDC fastnet abonnement til Canal Digital, herunder betaling og opsigelse
af abonnementet.
Svar) Formanden svarede, at man ikke bør opsige sit abonnement hos TDC selv. I forbindelse med skift til Canal Digital IPtelefoni udføres denne opsigelse indirekte. Hvis man selv siger op risikerer man at miste sit hidtidige telefonnummer.
Hvis man har indgået nye aftaler med TDC, kan man være bundet i en periode på eks. et halvt år.
Efter skift til Canal Digital IP-telefoni er man helt ude af TDC.
Erik Jørgensen, Druevej 32: Spurgte om hvad telefoni og internet adgang kostede at få oprettet.
Svar) Dirigenten og Erik Jepsen svarede at det er gratis, og henviste til den udleverede folder.
Dirigenten henstillede til, at konkrete spørgsmål vedrørende Canal Digitals koncept, kom efter præsentationen.
Finn Hagemann, Mimosevej 5: Opponerede imod at gå i gang med præsentationen, idet der stadig var medlemmer der havde
spørgsmål direkte til bestyrelsen.
Svar) Nanet Groth henstillede til Finn Hagemann, om at finde en positiv indfaldsvinkel til dirigenten, da hun var ked af den
måde han talte til hende.
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Finn Hagemann, Mimosevej 5: Svarede at han ikke havde noget imod dirigenten. Anmodede om at dirigenten styrede
formanden på en bedre måde. Sidste år fik vi også at vide at bestyrelsen ville gå af, det har vi også fået at vide i år.
Det var efter en samtale med formanden, at forslaget fra Svanholm Vænge kom på nettet www.aovnet.dk , og jeg har stemt JA.
Et spørgsmål, holder de kr. 2.040,00 til kabelopgraderingen, og kan der komme ekstra regninger.
Svar) Formanden svarede, at de kr. 2.040,00 er vores aller bedste skøn at det kommer vi ikke til, men man kan aldrig sige, at
vi ikke kan komme til at stå i en uforudset situation et eller andet sted.
Det er fint du kommenterer, men du aner ikke hvor mange mails jeg får og telefonopkald jeg får, og sådan er det op imod en
generalforsamling. Mht. til protesten modtog bestyrelsen denne på den sidste dag sammen med 2 andre forslag, på et tidspunkt
hvor tiden var knap, og hvor der var utrolig mange mails og telefonopkald, så det er svært at følge med på INFO-kanalen og
hjemmeside samtidig.
Flere ønskede ordet – protester fra salen.
Dirigenten oplyste, at nu ville hun give mikrofonen til Michael Juul fra Canal Digital, som herefter takkede og gik i
gang med præsentationen - med reference til den udsendte folder - som alle medlemmer har modtaget.
I den forbindelse:
• At det drejer sig om 3 ting. Det er TV, telefoni og internet.
• Alle hjemmets tv vil kunne modtage det analoge signal.
• Det analoge signal fortsætter i årene fremover, og det er foreningen og medlemmerne selv der bestemmer hvornår der
evt. skal lukkes. For det er kun det signal der kommer i luften, der lukker ned.
• Abonnement for grundpakken betales direkte til foreningen, det har Canal Digital ikke noget at gøre med.
• Vælges Family Mix ved at abonnere hos Canal Digital, kan det være med eller uden digital boks, dvs. som analoge
kanaler og med digitale signaler på toppen, som er et spejl af de analoge signaler.
• At TV3 og TV3+ er de to valgkanaler under Family Mix.
• At det enkelte medlem der abonnerer på Family Mix med en boks, selv vælger yderligere 2 kanaler, som kan skiftes
til andre kanaler hver måned. Herudover kan der på månedsbasis købes yderligere kanaler til en pris på kr. 10,00 pr.
måned uden omkostninger. Dvs. op til jul eks. at vælge 2 Disney kanaler.
• Vælges Family Mix abonnementet er der gratis en internet forbindelse med på 256/64 kbit, og ved højere hastighed
ydes der en rabat på kr. 99,00, samt et basic IP-telefoni abonnement, hvor der kun betales for samtaler og nuværende
nummer bibeholdes. Til fastnet kr. 0,20 og til mobilnumre kr. 1,45 hertil for begge kald en opkaldsafgift på kr. 0,20.
• Vælges Family Mix abonnementet med boks er der yderligere 4 kanaler som kan ses digitalt og 5 kanaler i
HD-kvalitet.
• Mailadresse: Det kan være nødvendigt at skifte mailadresse for de der pt. anvender mailadresse hos Nordit.
Priser:
• Grundpakken vil indeholde 14 analoge kanaler til kr. 925,00.
• Vælges Family Mix abonnementet uden boks er der 13 kanaler + 2 foreningsvalgte kanaler + 14 kanaler i
grundpakken, i alt 29 analoge kanaler, som kan ses på alle hjemmets TV til en pris på 12 x kr. 179,00 = Kr. 2.148,00
+ grundpakke kr. 925,00 – i alt kr. 3.073,00 årlig. Prisen er inkl. IP-telefoni og internet.
• Vælges Family Mix abonnementet med boks er der 13 kanaler + 2 foreningsvalgte kanaler + 2 individuelle kanaler +
4 digitale kanaler + 5 HD-kanaler + 14 kanaler i grundpakken, i alt 40 kanaler til en pris på
12 x kr. 179,00 = Kr. 2.148,00 + grundpakke kr. 925,00 + kortservice på kr. 420,00, i alt kr. 3.493,00 årlig. Prisen er
inkl. IP-telefoni og internet. De 29 analoge kanaler kan ses på alle hjemmets TV.
NB. De der ikke ønsker at anvende internet kan stadig få IP-telefoni. Man kan føre sit nr. gratis med over.
Spørgsmål fra salen:
Ole Beck, Glentevej 3: Sig ikke telefonabonnement op hos den nuværende udbyder hvis du vil skifte. Lad det nye selskab gøre
dette, da det ikke vil være muligt at bibeholde det gamle nummer. Jeg erfarede det selv ved overgang til Nordit, hvor jeg fik
sagt abonnementet op hos TDC, men måtte ringe til TDC og annullere opsigelsen, så nu venter jeg bare på at vi får Canal
Digital.
Svar) Michael Juul bekræftede at ved skift til Canal Digital, er det måden at gøre det på.
Niels B. Sørensen, Snerlevej 41: Spurgte til priserne fremover, om de ville holde.
Svar) Michael Juul svarede – hvad vil i helst have – faste priser elle variable priser. Alle markedstendenser viser, at
konkurrencen og der med priserne er på vej ned. Det er også således, at de foreninger vi har, ikke prismæssigt låses fast i
de 5 år, for foreningerne får de priser og hastigheder som vi går ud i markedet og tilbyder andre antenneforeninger.
Niki Nielsen, Agavevej 1: Jeg kom og var ret negativ, men er nu fuldt overbevist.
Svar) Klapsalver fra salen.
Tranevej 14: Spurgte til sikkerhedspakken m.m. om man selv skulle købe dette.
Svar) Michael Juul svarede, at det ikke var noget de havde lige nu, men Canal Digital kigger på det, og kunne ikke garantere
at det forelå hvis foreningen fik konceptet som foreslået.
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Ole Beck, Glentevej 3: Kan et ældre TV med den boks, kan de se HD TV, og er det nødvendigt at have boksen hvis man har et
helt ny TV.
Svar) Michael Juul svarede, at ældre TV ikke kan vise HD. Helt nye TV med HD har en indbygget DVB-CMPEG-4 tuner,
hvor servicekortet stikkes ind i et CA-modul, hvorved boksen ”spares”. Canal Digital er ved at godkende de TV der kan.
Erling Nielsen, Snerlevej 25: Spurgte om mails afleveret hos Canal Digital eks. kunne aflæses i sin konto hos TDC.
Svar) Formanden oplyste, at de mails der kører hos Nordit ikke ville kunne tages med over til Canal Digital, men at et utrolig
mange andre mails uden for Nordit domænet ikke ville volde problemer. Et eksempel var hot-mail og google-mail. Hvis man
eks. opsiger sit abonnement hos TDC, vil mailadressen formentlig blive slettet, men TDC har løsninger hvor man kan beholde
mail-adressen.
Fyrrevej 5: Får man rabat på internet hvis man kun har grundpakken.
Svar) Michael Juul svarede, at rabatten ikke ydes på grundpakken.
Ryttervænget 29: Startede med at sige bestyrelsen ”I har gjort det supergodt i Antenneforeningen”. Bifald fra salen.
Hvis man skifter fra Family Mix til grundpakken, kan man så fortsat få internet.
Er det sikkert at Nordit stopper, for de er billigere hos Nordit hvis man har grundpakken.
Svar) Formanden svarede, at mht. til Nordit, er det er praktisk valg. Vi startede med Nordit i 2003, og vi har været tilfredse
med Nordit. Men det er bare sådan - at vi får nogle rabatter - som nogle vil få med ved oprettelse/ installationen i hjemmet, og
som vil koste ekstra til næste år. Hvis vi også beholdt Nordit, ville der komme ekstra serviceudgifter til Nordit, og samtidig er
de 5 år med Nordit nu gået.
Svar) Michael Juul svarede, at på internet-siden arbejdes der med på at få nye hastigheder og priser.
Freddy Rasmussen, Lupinvej 24: Hvad er domænenavnet hos Canal Digital. Hvor mange mail-adresser kan man have.
Svar) Michael Juul svarede, at domænenavnet er cdnet. Man kan op til 10 uafhængige mail-adresser.
Finn Hagemann, Mimosevej 5: Spurgte til prisen for ekstra digitale bokse. Når man som medlem vælger Family Mix, er man
så bundet i 5 år.
Svar) Michael Juul svarede at det enkelte medlem er bundet i 6 måneder, at opsigelse herefter er løbende måned plus 1 måned,
og at hovedaftalen med foreningen er på 5 år.
En ekstra boks koster i leje kr. 59,00 pr. måned + kortservice kr. 35,00 pr. måned.
Torben Andersen, Resedavej 4: Kan man håndtere firma betalt internet,
Svar) Michael Juul svarede, at når i kommer på kan vi.
Bjarne Rasmussen, Granvej 3: Ville høre mere om den tekniske installation omkring boksen, og om nuværende 75 ohm kabler
i huset ville kunne klare et digitalt signal.
Svar) Michael Juul svarede, at det burde kablerne kunne, og at det normalt ikke ville volde problemer. Antenneledningen
stikkes ind i boksen, som omformer signalet til et billede på fjernsynet via et kabel, som ikke går til fjernsynets antenneindgang.
Bent Mortensen, Rytterbakken 1D: Spurgte til nuværende analoge, DVB-T signaler og HD-kanaler. Får vi andet udstyr fra
Canal Digital til erstatning for udstyr fra Nordit.
Svar) Michael Juul svarede, at der er forskel på DVB-T signaler (DR1, DR2, TV2 og TV2 Update) - som foreningen i dag har
lagt ud på nettet - og HD-kanaler. Antenneforeningen har ikke HD-kanaler på det nuværende net.
Der vil komme nyt udstyr fra Canal Digital til erstatning for det nuværende fra Nordit, og ca. en uge før vil man modtage en
pakke med udstyr og brugsanvisning, som fortæller hvad man skal gøre. Udstyr fra Nordit forventes at blive returneret til
Nordit af det enkelte medlem.
Erling Kristoffersen, Klokkevej 6: Påpegede at mange var blevet væk i tillid til at det skriftlige valg ville respekteres, for ellers
var det hele forfejlet.
Svar) Formanden svarede, at man skulle lige tænke på hvordan man selv ville have grebet situationen an, når man ikke kunne
få et lokale der var stort nok. Bestyrelsen valgte at tage det skriftlige valg, og hvis man bagefter stemmer nej på
generalforsamlingen, er det ikke bestyrelsens problem, det er generalforsamlingens problem at mange har valg at blive
hjemme. Det er generalforsamlingen, der er øverste myndighed.
Bøgevej 11: Hvis man vælger grundpakken, er der så stadig digitale kanaler med.
Svar) Michael Juul svarede, at der stadig vil være de 3 DVB-T (DR1, DR2 og TV2) kanaler i, og det er også muligt at købe en
boks hos Canal Digital og få hele grundpakken digitalt til en pris af kr. 1.495,00.
Claus Nielsen, Akacievej 1: Spurgte til Smørum Antenneforening og deres tilfredshedsanalyse.
Svar) Michael Juul svarede, at Smørum var blandt de allerførste og testforening, og kom på den 2. september 2008. De
startede med at have problemer med signalet, det digitale signal var dårligere end det analoge signal, og udover at finde fejlen
har Canal Digital ikke opkrævet ydelsen for kortservicen i de 6 måneder, og de 2 første måneder gratis for Family Mix kr.
358,00. Vi har arbejdet benhårdt og føler at vi er meget tæt på at nå målet i Smørum, som har generalforsamling i morgen.
I er velkomne til at se på deres hjemmeside hvad der er udført for at få det til at fungere optimalt.
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Lone Kofoed, Bøgevej 34: Mente at når vi havde vedtaget formandens beretning, havde vi også stemt for Family Mix.
Finn Hagemann, Mimosevej 5: Vil vi få rabat hvis man har tilmeldt sig den 1/9-2009 og det ikke virker, og forventer i det er
færdige til den 1/9-2009.
Svar) Michael Juul svarede, at såfremt kabelnettet ikke er opgraderet som det skal, venter vi med Family Mix, og kører videre
som man gør i dag.
Svar) Formanden svarede, at det er bestyrelsen der har skubbet datoen i forhold til Canal Digital, og bestyrelsen forventer at
det er klart til tiden.
Rasmussen, Resedavej 8: Henstillede til at holde afstemningen inden pausen, da mange formentlig ville gå i pausen.
Svar) Klapsalver fra salen.
Søren Skov Larsen, Petuniavej 18: Pegede på, at hvis vi beholdt det gamle net, ville det på sigt komme til at koste lige så
meget, som at gå til over til det nye, og håbede på, at det blev et JA, for der var fremført mange gode argumenter..
Svar) Michael Juul svarede, der er mange JA stemmer der er blevet hjemme, og der er fremført mange gode argumenter for et
ja. Min teori er, at hvis vi beholder det gamle, vil vi komme til at betale cirka det samme som et helt nyt, og derfor vil jeg
opfordre til at det bliver et JA.
Klapsalver fra salen.
Svar) Formanden var enig heri, og henviste til at et antal medlemmer havde meldt sig ud, da de ikke troede på at foreningen
ville få Family Mix og som ønskede det, og hvis vi trækker en beslutning ud vil der være flere som melder sig ud.
Kasandra Stubkjær suppleant, Fyrrevej 14: JA der er mange JA stemmer der er blevet hjemme. Bestyrelsen har nok været en
anelse for optimistisk i antagelsen af, at blev det JA, og at så ville generalforsamlingen selvfølgelig acceptere dette, når det
havde været ude til alle. Jeg håber også, at generalforsamlingen vil respektere det, for der er så mange der har afleveret til mig,
som har sagt at de blev hjemme fordi de har svært ved at komme herop.
Tjørnehøj Vænge 41: Spurgte til kr. 2.040,00, og mente at det var for ledningsnettet uanset om vi valgte den ene eller den
anden løsning.
Svar) Formanden svarede, at beløbet var til opgradering af nettet og baseret på at vi ikke skulle ud at låne penge, og beløbet
ville ikke være aktuelt, hvis man valgte at fortætte som hidtil.
Lauritsen, Tranevej 14: Et spørgsmål om sikkerhed for vores penge og om Canal Digital som firma.
Svar) Michael Juul svarede at det er fair nok. Vi har leveret til Jyllinge kabel TV på 580 medlemmer pr. 5/1-2009. Vi er ejet af
Norske Telenor, som ejer Sonofon CyberCity og CBB mobil, så det er solidt firma.,
Spørgsmål fra salen: Hvem ejer vores net.
Svar) Formanden svarede, at det gør Antenneforeningen. Når vi går ind i løsning med Canal Digital, er det for at
undgå alt den administration der er med kanaler og valgfrie kanaler, og det koncept der ligger i det. Hvis vi valgte at køre det
hele selv ville administrationen blive enorm stor, og hvis det skal være gratis dvs. med frivillige hertil, vil det på et eller andet
tidspunkt vælte.

Bestyrelsens forslag om Family Mix blev vedtaget med 212 for, 35 imod og 7 hverken for eller imod.

5) Forslag fra medlemmerne
Formand indledte med, at der er 2 forslag om, at formand og kasserer hver skal have kr. 12.000,00 fordi de laver for meget.
Formanden henstillede til at stemme imod, men til gengæld havde bestyrelsen en debat om betaling af de kr. 2.040,00 til
opgraderingen, som bestyrelsen var enige om at ville betale. Formanden bad generalforsamlingen tage en debat herom, for vi
plejer at køre på at bestyrelsen har gratis abonnement.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne tilsluttede sig, at de 2 forslag faldt, og at bestyrelsen ikke betaler
kr. 2.040,00 til opgradering. Ingen protester imod.

6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren svarede at bestyrelsen har indstillet, at overskuddet anvendes til opgradering af kabelnettet.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne tilsluttede sig dette. Ingen protester imod.

7) Budget for det løbende regnskabsår
Formand knyttede nogle kommentarer til budgettet, som var udsendt til alle.
Spørgsmål fra salen om hvorfor kontingentet blev på kr. 4.275,00, men konstaterede selv, at de var inkl. de kr. 2.040,00 til
opgraderingen.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne godkendte budgettet. Ingen protester imod.
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8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Anni Vase, Ørnebjergvej 47: Hvordan kan kr. 2.500,00 og kr. 2.040,00 blive til kr. 4.275,00.
Svar) Formanden svarede, at der er forskellige kolonner i budgettet, og de kr. 2.500,00 er kontingentet for 2008.
Så de kr. 4.275,00 er for abonnement med fuld pakke, og de kr. 2.965,00 er for abonnement med lille pakke.
Der kommer ikke yderligere kr. 2.040,00 hertil.
I budgettet er pr. 1/9 også regnet på, at vi i princippet alle kører på grundpakken. For pr. 1/9 kommer der evt. abonnement hos
Canal Digital - som tidligere gennemgået på generalforsamlingen – hvor den enkelte herfor betaler direkte til Canal Digital.
Erling Nielsen, Snerlevej 25: Spurgte til de store prisstigninger på TV3 og TV3+, om der var regnet på dem.
Svar) Formanden oplyste, at det havde vi, og at vi havde modtaget et brev fra Viasat, hvor vi havde valgt den pris der gav
færrest udgifter for antenneforeningen. Samtidig har vi den fornemmelse, at konkurrencen fremover bevirker pres på priserne.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne godkendte årsbidraget. Ingen protester imod.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at Keith Taulow ønskede ikke genvalg.
Formanden fortalte, at suppleanterne altid er inviteret med til bestyrelsesmøder og at de har et udført et kæmpearbejde i år.
Poul Rasmussen har sørget for sal og stole, Kasandra med til at pakke indkaldelse, så spejderne kunne dele dem ud og få glæde
af pengene.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen og Povl-Erik Høxbroe.
Suppleant Kasandra Stubkjær blev valgt ind i bestyrelse. Keith Taulow ønskede ikke genvalg.
Til suppleanter blev genvalgt Poul Rasmussen, og som ny suppleant Michael Bülow, som var forhindret i at være til stede.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til Erik Svendsen og Erik Krogsgård,

11) Eventuelt
Spørgsmål fra salen omkring TV2 News fra nu og fremover.
Svar) Formanden svarede, at opfordringen er ganske udmærket, men vi kan bare ikke gøre det, for det er betalingskanaler.
Vi fik TV2 News og TV2 Film i efteråret, og helt sensationelt i 3 måneder.
Fra 1/9 kan den vælges ind som en af de 2 valgkanaler i Family Mix, eller der kan abonneres på den for kr. 10,00 pr. måned.
Andersen, Lavendelvej 5: Ville opfordre forsamlingen til at sige tak til Canal Digital for den fremragende forevisning og
forelægning af det.
Svar) Klapsalver fra salen.
Jørgen Winkel, Drosselvej 12: Ville foreslå, at betalingen kunne ske via 2 rater.
Svar) Formanden og dirigenten pegede på, at budgettet var godkendt, og at der ikke kan besluttes noget under eventuelt.
Suppleant Poul Rasmussen, Tusindfrydvej 18: Startede med at sige, at suppleanterne blev ”holdt til ilden” , og at det ikke var
et svir af være suppleant, for eks. bagefter skulle vi rydde op og sætte 500 stole på plads..
Poul takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, og mente at den fortjente et ordentligt klap, og rettede en speciel tak til vores
formand Herman Ransborg, som laver info-kanal og tekst-TV med svaner forfra og bagfra.
Svar) Klapsalver fra salen.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne, og fortalte at det ville være nødvendigt at lukke 3 kanaler i grundpakken.
RTL var bevaret med, men det har vist sig, at ARD1 er et bedre valg. Forsamlingen accepterede skiftet, ingen protesterede.
Måske lukker Kanal København og måske andre, hvilket giver mulighed for genindsætte kanaler i grundpakken.
Balle Jensen, Astervej 3: Var ked af, at RAI Uno ikke var med i grundpakken.
Svar) Formanden svarede, at det er svært selvom den er gratis.
Svar) Michael Juul nævnte, at den er med som Mix kanal pr. 1/9.

Klokken 21.55 lukkede vi mødet.
Ølstykke den

18/3-2009
_________________________
Nanet Groth Dirigent

_________________________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær
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