
Vipperød Antenneforening

Referat af generalforsamling tirsdag den 
26. februar 2008.

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Advokat Ole Vestergaard som dirigent, valgt med akklamation af 
forsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var 108 fremmødte medlemmer heraf 1 fuldmagt, der blev valgt 4 stemmetællere.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbene år. 
Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte beretning. Der blev stillet 
spørgsmål om Bestyrelsen havde opsagt vores kanaler forlods forud for 
generalforsamlingen som man havde gjort tidligere, Formanden oplyste at det ikke var 
praksis p.t. men noterede sig dette. Der var en del spørgsmål om det igangværende 
gravearbejde i byen, det er som bekendt ikke Antenneforeningen der graver men Dansk 
Net. Formanden informerede om at Dansk Net havde bedt kommunen om at tilladelse 
til at komme med i vores graveentreprise (samgravning),   men overholdt ikke de 
tidsfrister for levering af dokumentation som DKT og Dansk Net var blevet enige om 
og derfor kom de ikke med i vores graveentreprise. Formanden informerede også om 
hvilke aktioner der var taget fra Antenneforeningens side bl.a. henvendelse til 
kommunen, idet en stor del af det reetableringsarbejde vi (DKT) har foretaget, er 
blevet berørt af Danske Net’s aktiviteter og vi ønsker selvfølgelig at sikre os korrekt 
ansvarsplacering.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren henviste til det udsendte regnskab og havde supplerende information 
omkring vores sanering/opgradering og det udviste underskud i regnskabet 2007. Vi 
har medtaget alle beløb, dvs. omkring  2.940.000,- kr. som er betalt i 2007 til DKT i 
2007 regnskabet, dette har vi valgt da det ingen praktisk betydning har feks. for det 
skatte/afskrivningsmæssige, og fordi at det er mere simpelt at administrere. Vi har en 
restbetaling på ca. 1,6 mio kr. som forfalder i foråret. Kassereren oplyste også at 
regnskabets udformning og metoder er afledt af FDA’s praksis, vi anvender som 
bekendt FDA til at føre vores regnskab.

Vi har hjemtaget lånet for saneringen/opgraderingen i januar 2008, og indsat ca. 1,5 
mio. kr. på en højrentekonto indtil sidste betaling skal ske til DKT.

Slutteligt havde Kassereren en bemærkning om at posten for regnskabsassistance 
udviste et for lavt beløb, dette skyldes at FDA havde fremsendt deres faktura efter at 
regnskabet var lukket. 2008 regnskabet vil derfor indholde både 2007 og 2008 
betalingen.

Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt i den fremlagte form.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Medlemmer.
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
Vipperød Antenneforening Bestyrelsen Medlem af FDA
Formand Henrik Nielsen Næstformand Erik Christensen www.fda.dk
Bakkehøj 21 Kasserer Lone Poulsen  www.vipaf.dk
4390 Vipperød Sekretær Ole Hansen
Tlf. 59 18 11 55 Bestyrelsesmedlem Per Helt Fejlmelding: 70 22 18 68
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Forslag fra Bestyrelsen.
Forslag 1.  Udvidelse af udstyrskapaciteten i mastehuset (hovedstationen) med 11 
yderligere enheder. Finansiering foreslås taget fra opsparing.

Forslag 2.  Kanal4 tilføjes nuværende Fuldpakke, denne pakke ændrer navn til 
fremover at hedde Pakke 2.

Forslag 3.  Der oprettes en ny Pakke 3 med yderligere betalingskanaler; TV2 
Sport/TV2 Film/VH1/Nickelodeon/BBC Prime/Viasat Golf/Viasat Explorer/Viasat 
History/Ton Disney/Playhouse Disney)

Efter en del spørgsmål og dialog omkring de tre stillede forslag, bl.a:

Rækkefølgen af de 3 forslag og at vi anvender opsparingspuljen i forslag 1 og derfor 
har forpligtet os til at få medlemmernes godkendelse før anvendelse, og at prisen 
afspejler en mængderabat ved at købe de 11 på én gang.

Om den nye pakke 3 var begrundet i en behovsundersøgelse, hvilket Bestyrelsen kunne 
oplyse det ikke var, men baseret på vores generelle opfattelse af hvilke kanaler 
medlemmerne efterspørger.

Om forslag 2 og 3 betyder at vi nu skal have filter på grundpakken (pakke 1) og 
”mellempakken” (pakke 2) – svaret er ja. Det blev pointeret at det er hvert enkelt 
medlem selv der bestemmer hvilken pakke vedkommende ønsker, og at der ingen 
økonomiske konsekvenser er for medlemmer der ønsker at fortsætte med pakke 1 eller 
2, bortset fra købet og monteringen af filter som foreningen foranstalter.

Derefter gik forsamlingen over til en afstemning der for alle tre forslags vedkommende 
udviste et flertal for, alle tre forslag er dermed vedtaget.

5. Fastsættelse af budget og kontingent.
Efter et par spørgsmål omkring kontingentet blev det sat til afstemning og godkendt. 
Kontingentet for 2008 bliver således 872,- kr.  for pakke 1 (tidligere grundpakke) og 
2600,- for pakke 2 (tidligere fuldpakke) og kr. 3375,- for pakke 3. Medlemmer der 
ønsker den nye pakke 3 vil i første omgang blive opkrævet for pakke 2 og senere 
opkrævet differencen mellem pakke 2 og 3 for de måneder i 2008 hvor pakke 3 er 
tilgængelig. Se i øvrigt tilmeldingsslip til pakke 3 nederst på sidste side !.

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.
Søren Jensen og Henrik Bohn var begge villige til genvalg og blev begge valgt igen.

8 Eventuelt.
Under evt. blev der spurgt ind til hvad det vil betyde økonomisk i sanerings/ 
opgraderingsprojektet for hvert enkelt medlem hvis mange flere medlemmer forlader 
foreningen. Svaret var at Bestyrelsen ikke kunne garantere noget, men at vores 
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holdning er at evt. manglende finansiering vil blive forsøgt dækket via den generelle 
drift.

Der blev spurgt om hvordan opgraderingsbeløbet og andre evt. tilslutningsbeløb blev 
håndteret ifbm. medlemmers genindtræden efter udmeldelse – Bestyrelsens melding 
var at medlemmer der ønsker at genindtræde vil skulle svare difference i manglende 
betaling af opgraderingsbeløbet, men at andre beløb ikke vil blive opkrævet. Grunden 
hertil er at tilslutningsbeløb til dækning af F2 net og mast mv. allerede er betalt for den 
pågældende parcel.

Der blev stillet spørgsmål om hvornår det analoge signal forsvinder, svaret er at det 
nuværende analoge netværk som anvendes til de Danske nationale stationer forsvinder 
pr. november 2009, men at vores analoge signaler i antenneforeningens net forbliver 
indtil vi (læs foreningen/generalforsamlingen) beslutter at ophøre med at gøre dette.

Der kom en henstilling om at foreningen kunne formidle/foranstalte et ”fælleskøb” 
eller en aftale med en leverandør af set top boxe til DTT (Digitale modtagere baseret 
på DVB-T standarden, som for øvrigt formodentlig bliver udskiftet med en MPEG4 
variant når en dansk Gatekeeper vælges senere på året) – taget til efterretning.

Der blev bedt om at tiden på sideskift på infokanalen blev sat ned – taget til 
efterretning.

Carsten Dueholm fra DKT informerede om hvordan en installation af internet / IP-
Telefoni ville blive etableret og hvad der er med i DKT ”gør det selv” tilbud.

Slutteligt informerede Ole Vestergaard kort om vores verserende juridiske sag med en 
gruppe af tidligere medlemmer, som ikke føler sig forpligtet til at efterkomme sidste 
års generalforsamlingsbeslutning og som ønsker at se bort fra vores vedtægter.

Referent:  Ole Hansen

Dirigent: Formand:

_______________________ _______________________
Ole Vestergaard Henrik Nielsen

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ 
Klip af og aflever til Formanden (Bakkehøj 21) eller Kassereren (Bakkehøj 11) senest 
d. 1. maj.

TILMELDING TIL PAKKE 3.

Navn & 
Adresse:_____________________________________________________________

Underskrift:____________________________________________________________

OBS: Som normalt er ændring af pakkevalg muligt ved besked inden udgangen af 
december måned.
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