Antenneforeningen Ølstykke Vest
Referat fra Ordinær generalforsamling afholdt i Ølstykke Hallen den 23. februar 2011 kl. 19.00
Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær (fraværende), Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, Povl-Erik Høxbroe samt
suppleanterne Poul Rasmussen og Michael Bülow.
Præsentation af Steffen Jacobsen fra Canal digital.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Jacob Madsen Teknisk direktør i Egedal, som blev valgt med akklamation.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 55 husstande.
Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.

2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Formanden gennemgik hovedpunkterne og de væsentligste begivenheder i året, samt nævnte at vi er ca. 1.125 medlemmer og
åbnede derefter op for spørgsmål.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt.

3) Aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Kassereren Jørgen Lyngstrup nævnte, at resultatet blev et plus på kr. 355.384,00.
Gjorde opmærksom på punktet passiver under resultatet for tidligere år, at der i budgettet står kr. 103.224,00 men at der er
bogført kr. 103.225,00 på grund af afrunding,
Forespurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
Formanden nævnte, at da vi lagde budgettet var vi nødt til at gå ud fra, at vi skulle investere noget i antenneforeningen.
Da Canal Digital ikke er færdig med opgraderingen, har vi ikke fået en oversigt over hvad vi skal investerer i og lave
forbedringer i kabelnettet, og det er også en del af forklaringen på overskuddet.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til årsregnskabet.
Årsregnskabet blev vedtaget.

4) Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at vi skal implementere superNet, internet - Docsis 3.0 - superNet.
Formanden nævnte efter en debat med Canal Digital, endte det med inden generalforsamlingen, at Canal Digital ville ofre det
udstyr der skal til for at vi kan køre superNet.
Men da der var skrevet en hel del om emnet på hjemmesiden www.aovnet.dk og INFO-kanalen, valgte bestyrelsen at
At sende forslaget ud, og tilføje under, at bestyrelsen har trukket forslaget.
Alle medlemmer har sammen med indkaldelsen modtaget information om hastighed og priser.
For de der har abonnement hos Canal Digital vil den lave gratis internet blive bevaret.
Steffen Jacobsen fra Canal Digital informerede om, at Docsis 3.0 – superNet, er en teknisk betegnelse på det udstyr og det
software der sidder i jeres hovedstation og anvendes til internettet. Det åbner op for væsentlige hurtigere hastigheder.
Der vil komme et særskilt brev ud til jer i næste uge og der vil blive annonceret i ugebladene.
Vi tilbyder højere hastigheder som man kan afprøve i nogle måneder.
IT- og Tele-styrelsen har nogle planer på sigt om, at man i 2013 vil kunne tilbyde private hastigheder op til 50 mbit.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til superNet.
Erik Larsen, Bøgevej 7: Ville gerne høre hvordan det prismæssigt hang sammen.
Svar Steffen Jacobsen Canal Digital) Henviste til den brochure der var sendt ud til alle med indkaldelsen, og gennemgik
priserne og herunder også den hastighed der er gratis. Som sagt vil der blive udsendt et særskilt brev til den enkelte.
Erik Larsen, Bøgevej 7: Forespurgte om hvilken hastighed man skulle have for at kunne downloade film fra internettet.
Svar Steffen Jacobsen Canal Digital) Man kan hos udgiveren se hvilke forudsætninger de stiller til hastighed. Normalt fra
4 mbit og opefter.
Erik Larsen, Bøgevej 7: Når nu man downloader - hvordan foregår det. Ser man det samtidig eller kører man det ned på en
harddisk.
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Svar formanden) Der er to principper. Streaming at man får det ned på sin computer – den skal have en lille buffer - og du ser
det næsten synkront med, at det bliver udsendt. Der findes et andet begreb casting, hvor du går ind med et eller andet værktøj
der hvor du abonnerer på film eller nogle ting. De kommer stille og roligt med den fart du har. Når du går ind kan du på en
oversigt, kan du se hvad du har at kikke på - hvad har du ikke at kikke på – og når du ser filmen kan sige om du vil gemme den.
Her kan du godt have en lavere hastighed. Ved streaming er du ikke sikker på at hastigheden hele vejen ud til serveren er høj,
selvom du har valgt en høj hastighed.
Generalforsamlingen tog forslaget om superNet til efterretning.
Bestyrelsen foreslår, at vores forening melder sig ind i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.
Formanden begrundede forslaget.
FDA er en interesseorganisation, hvor alle antenneforeninger i Danmark kan blive medlemmer. Ca. 50 % eller 320.000
tilslutninger er i dag medlemmer, svarende til en million danskere er med i FDA.
En meget stor del af arbejdet i FDA består af frivilligt arbejde. De der besidder forskellige poster er valgt på demokratisk vis.
FDA har et lille sekretariat i Nykøbing Sjælland som laver noget generelt for FDA, og de tilbyder forskellige service overfor
antenneforeninger mod betaling. Det kunne eks. være bogføring.
FDA værner om fællesantennernes interesse, både overfor myndigheder og omverdenen og fungere som en
serviceorganisation overfor medlemmerne, på en række relevante områder. Dels distribution af viden og dels
konkret assistance. Fx regnskab, økonomi, skat, forsikringer, vedtægter, rammeaftaler og kontrakter, juridisk
bistand og videndeling indenfor teknik.
FDA er talerør overfor staten. Staten har pligt til at høre FDA.
FDA er også talerør overfor leverandører af kanaler.
FDA er tilknyttet til virksomheder, som man har aftaler med, fx advokatfirmaer.
Blot for at nævne et af områderne, som bestyrelsen gerne vil følge er: FDA har en ERFA Gruppe Family Mix,
med fælles talerør overfor CD, ligesom der er tilsvarende i andre sammenhænge.
Formanden nævnte, at forslaget ikke ville kræve kontingentforhøjelse.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til forslaget.
Casper Stender, Drosselvej 20: Hvad koster det.
Svar formanden) Omkring kr. 15,00 pr. medlem pr. år. I budgettet er afsat kr. 15.625,00.
Ansvarforsikring kr. 795,00, hvor vi tidligere har betalt kr. 6.000,00.
Anette Reinert, Marienlystvej 20: Kan FDA lave ekstern bogføring så vi kan spare på det.
Svar formanden) Ja – men det er ikke billigere end det vi har i dag. Det bliver nogenlunde det vi havde, da vi startede.
Det vil vi se på, men vi kan se nogle fordele ved at have det gennem FDA. Men der er også spørgsmål om hvordan deler vi det
med FDA. Skal kassereren selv betale regninger og sende det frem til FDA - der så laver bogføring - eller skal FDA også
betale, så det bliver noget med antal timer. Ca. kr. 65,000,00 udover medlemskabet og forsikring.
Forslaget blev vedtaget, ingen stemte imod en stemt hverken for eller imod.

5) Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.

Herefter blev der holdt 10 minutters pause.
6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren svarede at bestyrelsen indstiller, at overskuddet går ind i foreningens kassebeholdning.
Dirigenten spurgte om forsamlingens holdning til dette.
Forslaget blev vedtaget

7) Budget for det løbende regnskabsår
Formanden præsenterede budgettet. Vi budgetterer med et lille overskud, og nævnte bla. en udgift til Copydan, at der er sat af
til renovering i hovedstationen og at køleanlægget i hovedstationen udskiftes til et professionelt anlæg af hensyn til
driftsstabiliteten. Sidste år fakturerede Canal Digital os for meget, det følger nu det der står i kontrakten.
Vi ”smed” en del udstyr ud da vi gik over til Family Mix, og vil nødig gå ud til medlemmerne med en ekstra regning hvis vi på
et eller andet tidspunkt skal over til noget nyt. Vi har godt nok mange penge i kassen og kunne køre gratis et år, men vi foreslår
et budget, hvor vi kører med samme kontingent som vi har haft igennem flere år kr. 925,00 pr. medlem.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.
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Anette Reinert, Marienlystvej 20: Kan vi få lidt rabat.
Svar formanden) Ja det får du – du fik ingen stigning, det har du ikke fået i flere år.
Budgettet blev vedtaget

8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Formanden oplyste, at ifølge budgettet vil kontingentet for 2011 være på kr. 925,00 inkl. moms
Årsbidraget på kr. 925,00 blev vedtaget.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg.
Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg.
Erik Svendsen blev genvalgt.
Dirigenten oplyste, at revisor suppleant Erik Krogsgård var villig til genvalg.
Erik Krogsgård blev genvalgt.

11) Eventuelt
Formanden bad Steffen Jacobsen fra Canal Digital om at orientere om salget af Canal Digital til Stofa.
I september 2010 blev Canal Digital kabel-tv sat til salg af Telenor. I januar 2011 blev det oplyst, at køber var Stofa.
Konkurrencestyrelsen skal og har pt. ikke godkendt købet da der fra andre kan komme indsigelser. Indsigelsesfristen er til og
med fredag den 25. februar 2011, og det forventes at der medio marts gives svar på om handelen kan gennemføres.
Indtil dette svar foreligger, må Canal Digital og Stofa ikke tale sammen om hverken det ene eller andet. Eks. priser i fremtiden,
vil der ske ændringer i Family Mix etc. Mulige gisninger kan man gøre sig men man må afvente svaret fra
konkurrencestyrelsen. Hvis svaret er et nej, skal Canal Digital og Stofa køre videre som to uafhængige selskaber.
Troels Pedersen Granvej 16: Mente ikke at salget ville have betydning for os, da der var indgået en kontrakt imellem os og
Canal Digital.
Svar Steffen Jacobsen) Ja det er helt rigtig, og det er slået fast at de kontrakter der er indgået skal videreføres i
kontraktperioden ud og det gælder i alle forhold. Så det i har i dag vil køre videre. Så hvis der skal laves om på det inden
kontraktperioden udløber, så må de der vil lave om komme med et kanontilbud.
Uffe Bloch, Fyrrevej 34: Forespurgte til de veje der ikke er kabler i. Havde kendskab til, at Grundejerforeningen har forespurgt
antenneforeningen om dette, når der alligevel skulle graves op, men det har man åbenbart ikke synes, så jeg vil høre om der er
der sket nogle ændringer.
Svar formanden) Jeg kan sige, at antenneforeningen ikke må investere i udbygninger. Det er vedtaget på tidligere
generalforsamling, at udbygninger skal hvile i sig selv økonomisk.
Men i den sidste snak vi havde med Canal Digital kom vi ind på det. Efter staten lukkede det analoge signal fik vi en del
henvendelser fra flere eks. på Engvej, DAB og en boligforening nord for banen. Men de priser vi havnede i var temmelig dyre,
så folk sagde nej tak. Canal Digital ville efter mødet gå hjem og vurdere om de ud fra en helhedsbetragtning ville kommer med
et tilbud til nye medlemmer, hvor Canal Digital selv ”spyttede noget i kassen”. Det er et punkt som formentlig vil blive drøftet
med Stofa. Så vi har ikke nogle gode svar lige nu, men bestyrelsen ser meget gerne en vækst så vi bliver flere medlemmer.
Formanden om postkasseloven, pas på antenneledningen.
Inden udgang af i år skal vi have vores postkasse ud til skel. Lige uden for skel ligger der flere kabler og også
antenneledningen. Så hvis man nu går lidt ud for skel og er så uheldig at banke et rør ned igennem antenneledningen,
så får man selv regningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.40 blev mødet lukket.
Ølstykke den 28/2-2011

________Signeret___________
Jacob Madsen Dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær
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