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VIPPERØD ANTENNEFORENING 

Generalforsamling 6.marts 2007 kl. 19,30 Cafeteriet i Vipperødhallen 

Tilstede fra bestyrelsen var formand Henrik Nielsen. kasserer Lone Poulsen, Per Helt, Erik Christensen. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og konstaterede at der var 82 stemmeberettige 
fremmødte samt 10 fuldmagter var afleveret, herefter udnævnes en dirigent, valget faldt på advokat Ole 
Vestergaard. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

Et medlem i salen havde dog en kommentar til at generalforsamlingen ikke blev afholdt sidst i februar, som 
det står i vedtægterne, årsagen til dette var at vi ikke kunne få lokaler i Vipperød på dette tidspunkt. 
Herefter gik generalforsamling gang, to medlemmer fra salen blev udnævnt ti! stemmetællere. 

Herefter blev årsregnskab fremlagt for salen, dette blev godkendt uden kommentarer. 

Bestyrelsens forslag om opgradering af vores net, blev diskuteret i salen. 
Fra DKT var Carsten og Henrik mødt op for at besvare spørgsmål der omhandler opgradering. Herefter var 
der en livlig debat, hvor der blev spurgt til andre løsninger bl.a. TDC og SEAS/NVE. 
Efter debatten kommer salen frem til at løsningen fra DKT er den ideelle løsning til vores forening, inden 
den endelig afstemning for opgradering blev forslagene fra medlememme behandlet, med følgende resultatet:

Forslag fra medlemmerne.

1. Eurosport som ekstra kanal så vi ikke skal stemme om sports kanal hvert år - forslag vedtaget. 
2. Charlie genindsættes - forslag vedtaget. 
3. Kanal4 overgår til betalingskanal, skal denne kanal fortsætte - forslag ikke vedtaget 
4. CNN udgår til fordel for TV 2 News - forslag vedtaget. 
5. Forslaget udgået/ikke relevant, da det indgik i forslag 4 

Herefter var der afstemning om bestyrelsens forslag om opgradering af anlægget, forslaget vedtaget. 

Vedrørende forslag a)fiberbaseret /opgradering - uden rabat med op til 2.300 kr. pr medlem i 5 år. 
Dirigenten fortolkede forslaget således, at bestyrelsen med forslaget vedtagelse var berettiget til at indgå en 
aftale om renovering/opgradering af nettet uden rabataftale (altså uden eksklusivaftale vedrørende IP og 
internet) med op til kr. 2.300 kr. pr medlem i 5 år, uanset at bestyrelsen efterfølgende har fået oplyst at det 
med uændret antal medlemmer alene beløber sig til 1.900 kr. pr. år. Der er således mulighed for at beløbet 
kan blive  højere end 1.900 kr. men mindre end 2.300 kr. såfremt et stort antal medlemmer melder sig ud som 
Følge af opgraderingen. Med disse præciseringer blev forslaget vedtaget med 72 stemmer for 20 imod. 

6. På valg til bestyrelsen var Lone Poulsen, Erik Christensen, Tine Pedersen, alle blev genvalgt. 

7. Valg af bilagskontrollant Søren Jensen   valgt   

Valg af bilagskontrollant suppleant Henrik Bohn valgt. 

8. Søren Jensen henstiller til bestyrelsen at man klart definerer hvad løsningen renovering/opgradering 

Vipperød Antenneforening Bestyrelsen Medlem af FDA 
Formand Henrik Nielsen Kasserer Lone Poulsen www.fda.dk
Bakkehøj 21 Næstformand Erik Christensen 
4390 Vipperød Sekretær Ole Hansen 
Tlf.: 59181155 Per Helt

Ved fejlmelding mv. brug Tlf.: 2721 8253 

http://www.fda.dk/


har af betydning for medlemmerne i Antenneforeningen, ligeledes ønsker medlemmerne oplyst forventet 
start på renovering/opgradering. 

Svar til punkt 8.

Medlemmernes udbytte af renovering/opgradering vil betyde bedre radio/tv signal derudover har vi mulighed 
for at udbyde flere TV- kanaler. Nettet åbner mulighed for Internet- IP telefoni (denne tjeneste føres frem til 
alle parceller men skal vælges som ekstra ydelse med en udbyder, foreningen forhandler med DKT) 
Forventet start på arbejdet august 2007 i Blommehaven -Æblehaven -Kildevangsparken på grund af 
asfaltarbejde i hele området.
Den økonomiske side af opgraderingen vil blive som følger: 
Hver l. september fra 2007 til 2011 vil der blive opkrævet et beløb på 2.300 kr. 
Efter de fem år vil beløbet som er indbetalt, blive taget op til revurdering, således at der kan blive tale om en 
reduktion i kontingentet år 2012, alt efter hvor mange der i år, har smidt håndklædet i ringen og har udmeldt 
sig pr. 1. januar 2008.

Det skal dog lige tilføjes at ALLE medlemmer skal betale l. afdrag pr. I. september 2007. 

Hvis udmeldte medlemmer på et senere tidspunkt, igen ønsker at blive medlem af Antenneforeningen , vil 
tilslutningsafgiften være 9.200 kr. samt vores normale tilslutningsafgift, som bliver reguleret i foreningens 
takstblad. 

Antenne bidrag for året 2007 blev vedtaget som følger.

Grund pakke: 931,00 kr. + opsparing kr. 50,00 kr. i alt 981,00 kr. 
Stor pakke: 2200,00 kr. + opsparing kr. 50,00 kr i alt 2250,00 kr. 

Referent Formand Dirigent

Erik Christensen Henrik Nielsen Ole Vestergaard
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