
Vipperød Antenneforening

Referat af generalforsamling tirsdag den 
28. februar 2006.

1. Valg af dirigent.
Bent Susic, Lersøparken 12 blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var fremmødt 93 medlemmer, samt indkommet 11 fuldmagter.
Der blev valgt tre stemmetællere.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte beretning. Det blev påpeget at 
der i beretningen var blandet digital sending og HDTV sammen, hvilket Formanden 
beklagede. Formanden oplyste at de oplevede forstyrrelser på DR og TV2 skyldes at 
parabolerne på antennen har forrykket sig og vil blive justeret når vejret tillader 
arbejde i masten. 
Der blev forespurgt om tilstanden af vores anlæg og formanden svarede at generelt er 
vores anlæg sundt, der er dog visse kabelstræk der vil skulle skiftes for at opnå 
maximal signal kvalitet ved en evt. opgradering af anlægget. Omkring jernbanen 
oplyste Formanden at der findes trækrør, så det burde ikke være et større problem at 
tilladelse til at skifte kablet der går under banen, hvis det bliver nødvendigt. Ved fejl 
er det ofte stikledningen fra standeren ind til huset der skaber problemer.
Derefter fulgte en del debat om den teknologiske udvikling, bestyrelsen blev 
opfordret til at anvende infokanalen til at informere om digital sending/HDTV osv. 
samt at være lidt mere visonær.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kasseren henviste til det udsendte regnskab. Der var ingen spørgsmål og regnskabet 
blev godkendt i den fremlagte form.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Medlemmer.
Forslag 1, 2 og 3 stillet af hhv. Torben Pedersen, Bakkehøj 4 (1) , Henrik Bohn, 
Blommehaven 73 (2), og Andelsboligforeningen Søparken v/Bent Susic (3).
De tre første forslag stillet af medlemmerne vedrørte hhv. bredbånd og returvej til 
internet via antenneanlægget. Efter en del dialog om forslagene og grundlaget for at 
træffe afgørelse for disse samt om de skulle behandles samlet eller særskilt blev der 
stemt enkeltvis for hvert forslag, alle tre forlag blev forkastet – dog med opfordring til 
bestyrelsen om at foretage en dybere granskning af mulighederne og konsekvenserne 
forbundet med dette, sammenholdt med det generelle behov for 
modernisering/opgradering. Resultatet fremlægges indenfor 6 mdr. fra 
generalforsamlingen.
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Forslag 4 stillet af Gert Jacobsen, Asmindrupvej 17;
Nye kanaler: 1. prioriet: Animal planet (Pris 3,10 excl. Moms – Best.)
2. Prioriet: BBC world (Pris 2,25 excl. Moms - Best.) eller BBC prime (Pris 4,00 
excl. Moms – Best.)
Ovennævnte kanaler foreslås indsat enten som erstatning for andre eller blot som 
ekstra kanaler. Som forslag til evt. sletning til erstatning for ovennævnte foreslås for 
prioritet 1, et udenlandsk børneprogram. Som priotet 2 foreslåes slettet CNN. (Pris 
2,75 excl. Moms – Best..)

I dialogen omkring etableringe af nye kanaler oplyste Formanden, at forøgelse af 
antallet af kanaler vil medføre en udgift for foreningen på 19.000,- excl. moms kr pr. 
kanal til udstyr i mastehuset. I visse situationer er dette også tilfældet ved udskiftning 
af eksisterende kanaler med andre hvis den nye kanal ligger i et andet 
frekvensområde, der fordrer at vi køber nyt udstyr for at kunne sende signalet ud i 
anlægget. Omkostningen til udstyr tages normalt fra rådighedsbeløbet, hvilket også 
vil være tilfældet for de forslag der er fremsat på generalforsamlingen 2006.

For: Ikke optalt
Imod: Stort flertal
Blank: 2 stemmer
Forslaget blev dermed forkastet.

Forslag 5 stillet af Jimmy Klitgaard, Jægervænget 13
Viasat sport tilbage, Eurosport tages af igen. 
(Pris Eurosport 5,95 excl. Moms, Pris Viasat sport 4,87 excl. Moms – Best.)

For: 50 stemmer
Imod: 22 stemme
Blank: 13 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed vedtaget

Forslag 6 stillet af Gert Jørgensen, Kuskevænget 15
Viasat sport 1 skal tilbage som fast kanal igen.
1. Viasat ind i stedet for Eurosport – eller 2. Både Viasat og Eurosport som faste 
kanaler. 
2. Man kunne jo også se på den tyske kanal – jeg har ikke hørt om nogle som ofrer 
mange minutter på denne. 
(Pris Eurosport 5,95 excl. moms Viasatsport Pris 4,87 excl. moms – Best.)

Forslaget blev trukket af forslagsstilleren.

Forslag 7 stillet af Bente Holmstrøm Nielsen, Æblehaven 59
Animal Planet som en af kanalerne i fuld pakken idet dette er et stort ønske.
(Pris 3,10 excl. Moms – Best.)

For: 48 stemmer
Imod: 43 stemme
Blank: 8 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed vedtaget
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Forslag 8 stillet af Henrik og Linda Nielsen, Juelsvej 25
1. Vi beholder Disney Channel der har været på prøvekanalen i januar 06 
2. (udgår hvis forslag 1 bliver vedtaget) Vi skifter Jetix/Hallmark ud med Disney 
Channel. Jetix/Hallmark (Pris 3,25 excl. Moms – Best.)
3. (udgår hvis 2 af de ovenstående forslag vedtages) Vi skifter ZDF ud med Disney 
Channel. (Pris 7,95 excl. Moms, ZDF pris 0,00 kun copydan – Best.)

Resultat punkt 1.
For: 30 stemmer
Imod: 58 stemme
Blank: 10 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed forkastet.

Resultat punkt 2.
For: 60 stemmer
Imod: 16 stemme
Blank: 20 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed vedtaget

Resultat punkt 3.
Trukket.

Forslag 9 stillet af Hans Carl Christensen, Kildevangsparken 62
1. Undertegnede foreslår at Discovery udskiftes med National Geographic
(Pris Discovery 3,95 excl. Moms, Pris National Geographic 3,95 excl. Moms – Best.)
2. Endvidere udskiftes Eurosport med et andet sportsprogram dette være foreks med 
DK4sport 
(Pris Eurosport 5,95 excl. Moms, Pris DK4sport 4,35 excl. Moms – Best.)

Resultat punkt 1.
For: Ikke optalt.
Imod: Stort flertal.
Blank: 6 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed forkastet.

Resultat punkt 2.
Ej til afstemning idet forslag 5 blev vedtaget.

Forslag 10 stillet af Kim og Marianne Bauerfeind, Møllervænget 14
1 Udskifte Jetix med Disney Channel 
(Pris Jetix 3,25 excl. moms Disney Channel Pris 7,95 excl. Moms – Best.)
2 Udskife Eurosport med Viasat sport 
(Pris Eurosport 5,95 excl. moms Viasat sport Pris 4,87 excl. Moms – Best.)
3 Få National Geographic eller Nature eller tilsvarende tv kanal med dyreprogrammer

Forslaget blev trukket af forslagsstiller.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag 1. 
Skal vi have Charlie på vores anlæg skal den op i betalingspakken. Pris 6,95 excl. 
Moms
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Bestyrelsen oplyste at TV2 Charlie var blevet lagt på anlægget efter en 
bestyrelsesbeslutning. Betalingen var foretaget af bestyrelsens rådighedsbeløb, som 
normalt anvendes til udskiftning af defekt udstyr mm. Da TV2 Charlie jo er en 
betalingskanal ønsker bestyrelsen generalforsamlingens samtykke til at ligge kanalen 
ind i betalingspakken eller som konsekvens af en nedstemning at fjerne kanalen.

For: 46 stemmer
Imod: 53 stemmer
Blank: 5 stemmer (resten lod ikke deres mening komme til kende eller var gået)
Forslaget blev dermed forkastet.

5. Fastsættelse af budget og kontingent.
Efter en mindre pause hvor kontingentet blev justeret med tallene for de besluttede 
kanalændringer blev budget samt kontingent vedtaget. 2006 kontingentet bliver 
således kr. 801,- + opsparing 50,- ialt 851,- for filterløsning (grundpakken) og 1940,- 
+ 50,- ialt 1990,- for fuldpakken.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formand Henrik Nielsen samt bestyrelsesmedlemmer Per Helt og Ole Hansen 
genvalgt med akklamation.
Bestyrelsessuppleant Tine Pedersen genvalgt med akklamation.

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
Oda Jensen og Søren Jensen var begge villige til genvalg og blev begge valgt igen.

8 Eventuelt.
Tom Pedersen mente at man burde ændre på vedtægterne så forslagene blev behandlet 
sidst, for at imødekomme at mange forlader generalforsamlingen før alle punkter er 
behandlet. Dette blev frarådet idet behandlingen af forslag har økonomiske 
konsekvenser som bør afklares inden budget/kontingent behandles.

Jens Andersen forslog at kanalændringer blev behandlet på et særskilt møde, idet 
medlemmer med grundpakken i princippet ikke har interesse i udfaldet og det vil 
kunne nedbringe tiden for gennemførsel af generalforsamlingen. Bestyrelsens 
holdning var at kanalændringer hører til på generalforsamlingen. 

Referent:  Ole Hansen

Dirigent: Formand:

_______________________ _______________________
Bent Susic Henrik Nielsen
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