
Vipperød Antenneforening

Referat af generalforsamling tirsdag den 
24. februar 2009.

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 47 fremmødte medlemmer og ingen fuldmagter. (ej nævnt, indsat af 
referenten)

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbene år. 
Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte beretning. Der blev stillet 
spørgsmål om hvor mange medlemmer der har tilsluttet sig Dansk Kabel Tv's (DKT) 
tilbud på Internet og IP Telefoni. Formanden svarede at Foreningen ikke er en del af 
aftale setup'et da dette er mellem DKT og det enkelte medlem, men at det 
formodentligt ligger på ca. 100 medlemmer. Der blev spurgt til den verserende retssag 
mellem Foreningen og en gruppe af tidligere medlemmer omkring pligten til at betale 
1. afdrag på opgraderingen i den periode hvor disse var medlem af Foreningen (År 
2007).
Ole Vestergaard oplyste at der var afsagt dom i sagen i Byretten i Holbæk, og at 
udfaldet imod vores forventning var gået Foreningen imod. Bestyrelsen og vores 
Advokat har valgt at appellere dommen til Landsretten og i den forbindelse har FDA 
pga. sagens principielle karakter, valgt at indtræde i sagen for Foreningen og påtager 
sig samtidigt ansvaret for sagens omkostninger ifbm. behandling i Landsretten. Der 
blev spurgt om hvor stor omkostning sagen indtil nu har haft for Foreningen, til dette 
svarede Formanden at der er betalt ca. 40.000 kr til vores Advokat indtil nu, men at det 
endelige niveau afhænger af sagens udfald i Landsretten hvor der såfremt sagen 
vindes, bør tilfalde Foreningen delvise dækning af sagsomkostninger vedrørende 
byretssagen.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren henviste til det udsendte regnskab og havde følgende supplerende 
information.

Vores egenkapital er gået fra -1.575.457 kr til -2.512.135 kr, dette skyldes at 
restbetalingen for renoveringen/opgraderingen kr. 1.355.070 blev betalt i 2008. 
Desuden har vi etableret 11 nye kanaler til den nye pakke 3, beløbet herfor var 
124.500. Desuden har vi på vores lån haft en større renteudgift på 256.212 
sammenlignet med 2007. 

Der var enkelte spørgsmål bl.a. hvorfor der er et par programkøbs punkter der hedder 
”agentpakke 2 og 3”, til det svarede Kasseren at det dækker over YouSee's måde at 
fakturere programmer i hhv. pakke 2 og 3, dette blev i løbet af året ændret fra at 
opkræve de enkelt programmer individuelt til at de blev opkrævet samlet jf. vores 
pakke 2 og pakke 3. Der blev også spurgt ind til hvad beløbet under pkt. 1240 Andre 
Driftsomkostninger dækker over, Kassereren oplyste at det var filterkøb ifbm. 
Indførelsen af den nye pakketering.
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Der blev spurgt om vi forventer at investeringen til renoveringen/opgraderingen vil 
blive tilbagebetalt om planlagt i løbet af 5 år nu hvor der er en del medlemmer der har 
meldt sig ud. Kassereren oplyste vi pt. er 477 medlemmer og at der oprindelig var 90 
medlemmer der meldte sig ud, der er dog kommet en del tilbage til Foreningen, så der 
pt. er 71 færre medlemmer ifht. 2007. Men at vi forventer at de 5 år kommer til at 
holde stik forudsat at vi bibeholder det nuværende medlemstal.(se notits og korrektion 
til dette under eventuelt)

Derefter blev regnskabet godkendt i den fremlagte form.

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Medlemmer.
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

Forslag fra Bestyrelsen.
Der var ingen forslag fra Bestyrelsen.

5. Fastsættelse af budget og kontingent.

Kassereren oplyste at kontingentet for 2009 er foreslået til det oplyste niveau; pakke 1 
kr. 828, pakke 2 kr. 2888 og pakke 3 kr. 3722 årligt udfra en stigning på kr. 30 kr. per 
medlem i Driftsomkostninger (stigning på El og uforudsete tekniske omkostninger) og 
kr. 20 per medlem i Adm. omkostninger (forventet merudgift til advokatsalær). 
Desuden er Copydan udgifterne faldet således at pakke 1 er blevet billigere end sidste 
år. Der blev spurgt om forskellene i beløbene ifht til sidste år, dette blev oplyst til; 
pakke 1 er faldet fra 872 til 828 kr (fald på 44 kr), pakke 2 steget fra 2600 til 2888 
(stigning på 288 kr), pakke 3 steget fra 3375 til 3722 (stigning på 347 kr).
 
Budget og kontingent blev derefter sat til afstemning og godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Kasserer Lone Poulsen og Næstformand Erik Christensen, begge var 
villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsessuppleant Tine Pedersen var villig til genvalg og blev genvalgt med 
akklamation.

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
Søren Jensen ønskede ikke genvalg, Bob Madsen påtog sig hvervet og blev valgt med 
akklamation og Henrik Bohn var villig til genvalg som suppleant og blev også valgt 
med akklamation.

8 Eventuelt.
Karsten Dueholm fra DKT informerede om HDTV – nederst følger en forklaring på de 
forskellige tekniske udtryk. 
Den nuværende danske digitale multipleks kaldet MUX1 (DR1, DR2, DRUpdate og 
TV2, alle er såkaldte Free To Air, dvs. gratiskanaler) udsendes i MPEG-2 men den nye 
MUX2, som kommer til at indeholde 16 betalingskanaler herunder TV2 som HD kanal 
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samt et pt. ukendt antal gratiskanaler bl.a. DR HD. På det danske marked findes der pt. 
følgende HD betalingskanaler; TV2Sport, Kanal5, Discovery, Animal Planet

Karsten fortalte at hvis man stod for at skulle ud og købe en digital modtager skulle 
man sikre sig at den kunne modtage MPEG-4. Det samme gælder hvis du står for at 
skulle udskifte TV'et, check om den indbyggede digitale modtager kan håndtere 
MPEG-4, desværre er det relativt få TV der pt. sælges med MPEG-4 modtager.

For at vi via Foreningens anlæg skal kunne se HDTV kræver det udstyr i 
Hovedstationen (Mastehuset) til ca. 20.000 kr per kanal og det enkelte medlem skal 
have en digital modtager der kan modtage HDTV signalet. På spørgsmålet om hvorfor 
Foreningen ikke har lagt alle de mulige HDTV Kanaler ud på vores net var svaret at 
det nok var af økonomiske årsager, dette vil koste ca. 110-120.000 kr i udstyr.

Karsten mente at man ikke har behov for et HDTV TV i fjernsynsstørrelser under 50”. 
Det eneste reelle HDTV format på ”medie” afspilning er pt. BlueRay formatet, som 
godt nok er på hylderne hos Radio/TV butikkerne, men som stadig er en del dyrere end 
DVD afspillerne. Vi mangler også endnu at se at der kommer HDTV optagere. En 
anden faktor for diverse optagere er at man kan støde på apparater der ikke indeholder 
en Digital modtager, eller at den Digitale modtager er en MPEG-2 som ikke er 
fremtidssikret ifht. MUX2.

Til sidst kom Karsten ind på nye tiltag på Internet siden hos DKT. Til Juni vil DKT 
starte på at opgradere deres systemer til at køre DOCIS 3.0, det vil hæve hastigheden 
på både up og download. Feks. Vil det være muligt til Oktober at få en internet-
forbindelse med 80Mbit per sekund i download og 20Mbit/s i upload (80/20), mindste 
hastighed vil være en 1Mbit/512Kilobit til 99kr per måned, en 4Mbit/1Mbit vil koste 
159kr/måned og en 12Mbit/3Mbit til 299kr/måned. Desuden vil DKT tilbyde adgang 
til TDC Play som er en internetbaseret download adgang til en musiksamling på ca. 2 
Mio numre, dog er der en begrænsning idet du skal bruge Microsoft Media Player og 
ikke kan flytte musikken til feks. MP3 afspiller.
DKT kommer også med en sikkerhedspakke til op til 5 PC'er til 25kr/måned.
Endeligt fortalte Karsten at DKT til efteråret vil lancere Mobilt Bredbånd.

Et medlem spurgte til DKT's kundesupport, idet vedkommende havde haft en 
oplevelse med dårlig behandling. Karsten tog dette ad notam, men udtrykte sin 
overraskelse idet DKT ofte får ros for netop sin kundesupport.

Generalforsamlingen's sidste spørgsmål vedrørte emnet om tilbagebetaling af 
investeringen til sanering/opgradering af vores net, punktet blev drøftet under 
Aflæggelse af regnskabet, men der blev efterspurgt en opgørelse over forventet 
nedbringelse, hvilket Kassereren indvilligede i, opgørelsen findes herunder.

Som det fremgår af den nye beregning vil der med den sidste betaling i september 
2011 være en restgæld på ca. 375.000,- kr. forudsat at vi er det nuværende antal 
medlemmer. Beløbet kan også påvirkes af det endelige udfald af den verserende 
retssag. Det er Bestyrelsens holdning at et en evt. restgæld, når den sidste betaling på 
renoveringen/opgraderingen er foretaget, skal afholdes via driftsbudgettet, dvs. uden 
ekstra betaling for det enkelte medlem, dette vil blive drøftet på de næste 
Generalforsamlinger.
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Derefter afsluttede dirigenten Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Forklaringer på tekniske udtryk:
MPEG
MPEG står for Motion Picture Expert Group, og er en arbejdsgruppe der har udviklet de standarder, der 
benyttes til at komprimere digitale lyd- og video-signaler. Både MPEG-2 og MPEG-4 er en 
komprimeringsstandard til distribution af digitale billeder. Komprimeringen benyttes til at overføre 
digitaliseret information via et sendenet med begrænset båndbredde. 
Forskellen mellem standarderne MPEG-2 og MPEG-4 er, at MPEG-4 komprimerer billederne så de 
fylder endnu mindre end i MPEG-2 uden mærkbar forringelse af kvaliteten. 
Det er politisk besluttet, at MUX2 sendes som MPEG-4 som standard. MPEG-4 er bagud kompatibel, 
dvs. at man vil kunne modtage et MPEG-2 signal på en MPEG-4 modtager.

High Definition TV 
HDTV (High Definition TV) har en væsentlig højere billedopløsning end et traditionelt TV-billede. 
Hvor sidstnævnte består af 576 linjer lodret og 720 punkter vandret, har HDTV op til 1.080 linjer lodret 
og 1.920 punkter vandret. Det giver fantastisk flotte TV-billeder. Især på større plasma- og LCD-
skærme vil man opleve en meget stor forskel. HDTV er desuden ”ægte” 16:9-format, hvilket er en 
fordel for alle med et widescreen-TV.
For at kunne se kanalerne kræves en HDTV-kompatibel settop-boks (digital dekoder) eller en indbygget 
digital HD modtager i TV'et. Desuden er det nødvendigt med en TV-skærm, der er forberedt til HDTV 
(mærket HD Ready eller Full HD).

MUX.
MUX er en forkortelse på Multipleks og er en ”pakke” af digitiale programmer. MPEG-2 MUX'er kan 
indeholde 4 programmer og MPEG-4 MUX'er kan indeholde 6-8 programmer.

Referent:  Ole Hansen

Dirigent: Formand:

_______________________ _______________________
Ole Vestergaard Henrik Nielsen
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Afvikling af lån til renovering/opgradering
År tekst Afdrag Renter Saldo

Hovedstol 4.516.900
2008 Afdrag og renter 877.830 265.672 3.904.742
2009 Afdrag og renter 1.053.396 217.100 3.068.446
2010 Afdrag og renter 1.053.396 162.300 2.177.350
2011 Afdrag og renter t.o.m september 790.047 82.100 1.469.403

1.094.800 374.602
Sidste medlemsbetaling sept. 2011
476 x 2.300,00

Hvis vi kan betale hele beløbet som indkommer sept. 2011 på én gang vil 
restbeløbet være 374.602,00, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil der blive 
pålagt renter på ca. 100.000,00 kr. Dette beløb skal tages med forbehold, det kan 
ændre sig hvis vi vinder i Landsretten eller der er flere der melder sig ud.
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