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Referat af generalforsamling tirsdag den 22. 
februar 2011. 

 

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 32 fremmødte medlemmer og 3 fuldmagter. 
Der blev fra forsamlingen forespurgt om det var muligt at behandle punkt 4 (Indkomne forslag) før 
de andre punkter på dagsordnen, motivationen var at dette punkt var mere vigtigt/indeholdt mere 
substans end de forangående, og at der formodentligt var en del medlemmer der gerne ville nå hjem 
og se fodboldkampen (FCK mod Chelsea). Dirigenten, der har myndigheden til at beslutte 
behandlingsrækkefølgen af punkterne på dagsorden, bestemte at rækkefølgen skulle følge den 
udsendte dagsorden, idet han ikke vurderede at de forangående punkter ville tage specielt lang tid 
at behandle. 

 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbene år.  
Formanden gennemgik den med indkaldelsen udsendte beretning, herunder at der har været afholdt 
4 bestyrelsesmøder og at en der er brugt en del tid på retssagen, som Foreningen desværre tabte. 
FDA som indtrådte i vores sted i landsretten og som tog en omkostning på ca. 90.000 forbundet 
hermed, har valgt ikke at anke dommen. Dommens præmisser lagde mere vægt på en 
forbrugerbeskyttelse og ikke så meget på de medlemsmæssige principper for beslutningen om at 
sanere/opgradere foreningens anlæg. Bestyrelsen har desuden arbejdet med digitalisering af flere 
kanaler i vores net, hvilket vil blive gennemført for 5 kanalers vedkommende snarest, disse er TV3, 
TV3+, Discovery, Eurosport, Kanal 5. Dette gøres uden større omkostning, idet det kun kræver en 
softwareopgradering af allerede anskaffet digitalt udstyr. Bestyrelsens holdning er for øvrigt stadig, 
at vi skal holde lidt igen omkring at bruge penge pt., henset til at vi er i opkrævningsperioden for 
saneringen/opgraderingen af vores anlæg. Der blev fra forsamlingen spurgt ind til om foreningen 
ikke ville have været bedre tjent med at have undladt at anlægge retssagen, hvortil formanden 
svarede at det i ”bagklogskabens klare lys” var korrekt, men at sagen var anlagt ud fra 2 motiver, 
nemlig 1; at den juridiske vurdering da sagen blev anlagt var i foreningens favør og 2; at 
bestyrelsen ikke mente at vi kunne tillade visse medlemmer, ikke at bære deres del af økonomien 
for saneringen/opgraderingen, hvor foreningens andre medlemmer ville skulle bære den byrde dette 
ville medføre. 
 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. 
Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt i den fremlagte form. 

 
 
4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Forslag fra Medlemmerne. Der var kommet 2 forslag fra medlemmerne. 
 
Forslag 1 vedrørte TV3 Puls som Martin Jones Vægtervænget 10 havde foreslået indsat i en 
programpakke. Forslagsstilleren var repræsenteret via fuldmagt og med mandat til at gå efter den 
billigste løsning hvor TV3Puls blev besluttet. 
 
Da der var mange forslag som alle omhandlede TV3Puls valgte dirigenten at gennemgå de 
forskellige forslag inden afstemning. 
 
Efter en del dialog besluttede dirigenten at behandle forslag omhandlende Tv3Puls, i en rækkefølge 
startende med de forslag der havde den mindste økonomiske påvirkning først, det gav følgende 
rækkefølge: 
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Forslag fra bestyrelsen  
I pakke 2 & 3 udskiftes MTV og TCM til fordel for TV3 Puls, økonomisk vil der ingen ændring 
være, da priserne går op mod hinanden. 
Vedtaget med:  Stemmer for: 21 + 1 fuldmagt Stemmer imod: 7  
 
Forslag 1. Foreslået af Martin A Jones, Vægtervænget 10  
Tv3 puls sættes i stedet for MTV. 
Trukket jf. fuldmagt, i medfør af at forslaget fra Bestyrelsen blev vedtaget. 
 
Forslag 4 (1. del) Foreslået af Lars Rise Olsen, Bakkehøj 10 
TCM fjernes fra pakke 2 og erstattes med Tv3 puls. 
 Vedtaget med:  Stemmer for: 13 + 1 fuldmagt Stemmer imod: 12 
(Hvorved forslaget fra Bestyrelsen ikke gennemføres) 
 
Forslag 2. (1. del) Foreslået af Morten Therkildsen, Bakkehøj 13 
TV3 puls sættes på som ny kanal i pakke 3. 
Trukket af forslagsstiller. 
 
Forslag 2 (2. del) Foreslået af Morten Therkildsen, Bakkehøj 13 
Eurosport 2 også bliver en del af pakke 3 
Vedtaget med: Stemmer for: 10 + 1 fuldmagt Stemmer imod: 0 
 
Forslag 2 (3. del) Foreslået af Morten Therkildsen, Bakkehøj 13 
RTL indsættes sammen med ARD og ZDF, eller i stedet for en af disse. 
Trukket af forslagsstiller efter dialog hvor Bestyrelsen oplyste det vil koste 17.000 i 
udstyrsinvestering og kanalen kun vil blive udsendt digitalt. 
 
Forslag 3.  Foreslået af H.P. Andersen, Holmevej 3 
Ændre pakketeringen, således at der bliver individuel pakkevalg.  (Gislinge modellen?) 
Forslagsstilleren motiverede sit forslag og der var en dialog, hvor formanden oplyste at Gislinge vil 
anvender en traditionel ”pakketeringsmodel” men at medlemmerne i Gislinge har valgt at overlade 
programleveringen (pakketeringen) til Yousee inkl. ”Pay-per-view”.  
Forslagsstilleren valgte derefter at trække forslaget. 
 
Forslag 4 (2. del). Foreslået af Lars Rise Olsen, Bakkehøj 10 
Skift af pakkestørrelse ændres fra december til marts, umiddelbart efter at nye kanaler er vedtaget. 
Forslagsstilleren motiverede sit forslag, og i den efterfølgende dialog oplyste formanden at det var 
af praktiske årsager ifht. opkrævning af kontingent at den nuværende frist 31. december var fastsat. 
Det blev foreslået at generalforsamlingen kunne ligges inden årets udgang, hvilket ville kræve en 
vedtægtsændring, dette er dog ikke muligt idet årets regnskab/resultat først foreligger i løbet af 
februar. Den sidste mulighed kunne være at opdele generalforsamlingen i 2 dele, et 
kanalvalgsmøde og en traditionel generalforsamling. Det blev derefter besluttet at henstille til 
Bestyrelsen at undersøge mulighederne og konsekvenserne af de forskellige muligheder. 
 
Forslag 5. Foreslået af Lars Rise Olsen, Bakkehøj 10 & Flemming Merkel, Fiskervænget 4 
 
1.  Kanalstrukturen lægges om, så der bliver plads til flere kanaler i pakke 1 og pakke 2 (dette med 
henblik på at give plads til flere digitale kanaler) 
Trukket af med henvisning til de tekniske muligheder/begrænsninger. 
 
2.  At alle kanaler fremover distribueres digitalt (foruden det nuværende analoge signal) 
Trukket jf. formandens beretning – hvor 5 kanaler snarest bliver distribueret digitalt. 
 
3.  Såfremt forslag 2 ikke vedtages, foreslås det at et udvalg af kanaler fremover distribueres 
digitalt (foruden det nuværende analoge signal, samt udover digital Mux1 og Mux2) 
Trukket jf. formandens beretning – hvor 6 kanaler snarest bliver distribueret digitalt. 
 
4.  Hvis forslag 3 vedtages, foreslås at følgende kanaler i pakke 2 distribueres digitalt: 
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TV3, TV3+, Disney Channel, Animal Planet, Discovery Channel, EuroSport, TV2 Zulu og Kanal 
5. 
Trukket i medfør af at forslag 5.3 blev trukket. 
 
5.  Hvis forslag 3 vedtages, men ikke forslag 4, foreslås alternativt at følgende kanaler i pakke 2 
distribueres digitalt: TV3, TV3+ og EuroSport. 
Trukket i medfør af at forslag 5.3 blev trukket. 
 
6.  Hvis forslag 3 vedtages, foreslås at følgende kanaler i pakke 3 distribueres digitalt: 6’eren, TV2 
Sport, TV2 Film og Viasat Golf. 
Trukket i medfør af at forslag 5.3 blev trukket. 
 
Efter en mindre pause blev generalforsamlingen genoptaget. 

 
5. Fastsættelse af budget og kontingent. 
Kassereren gennemgik hovedtallene for budgettet og efter forslagsbehandlingen vil kontingentet 
for 2011 være: pakke 1 kr. 855 (fald fra 2010 hvor beløbet var 990), pakke 2 kr. 3.324 og pakke 3 
kr. 4.630 årligt, Den primære årsag til faldet i pakke 1 prisen er en reduktion af budgettet for 
driftsomkostningerne. Tilsvarende belastes pakke 2 og 3 mindre men, pga. beslutningerne omkring 
programmer og generelle prisstigninger på programmer i disse pakker, medfører det ikke et fald i 
prisen. 
Budget og kontingent blev derefter sat til afstemning og godkendt. 

 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Kasserer Lone Poulsen som var villig til genvalg, hvilket skete med akklamation. 
Bestyrelsesmedlem Erik Christensen var på valg og villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 
Bestyrelsessuppleant posten vælges hvert år, Tine Pedersen var villig til genvalg og blev genvalgt 
med akklamation. 

 
 
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. 
Bob Madsen og Henrik Bohn var villig til genvalg og blev også valgt med akklamation. 
 

 
8 Eventuelt. 
Intet til referatet. 
 
Derefter afsluttede dirigenten Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 
 
Referent:  Ole Hansen 
 

 
Dirigent:    Formand: 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Ole Vestergaard    Henrik Nielsen 


