
 
Referat af ordinær generalforsamling 

onsdag d. 25. januar 2012 
 

Der var 26 fremmødte (25 stemmeberettigede). 

Følgende punkter blev gennemgået iht. dagsordenen: 
 

1) Valg af dirigent  

Bent Toft (Tørring Kabel Net) blev foreslået og valgt. Bent kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. foreningens vedtægter – og derfor 

beslutningsdygtig. 

 

2) Formandens beretning 

Formand John Domino berettede at antenneforeningen har eksisteret i 40 år og talte om 

foreningens udvikling gennem de mange år. I dag har Uldum Antenneforening 16 analoge 

programmer i grundpakker og 7 digitale. De fleste af de analoge programmer er i digital 

kvalitet – 6 er i HD kvalitet. Foreningen har en mellempakke med 5 populære programmer 

og en fuld pakke med yderligere 14 programmer. Kabelnettet er opgraderet til 862 MHz. 

Mht. internet er der mulighed for en 50/5 Mbit forbindelse. Formanden berettede ligeledes 

om samarbejdet med TUKNET, som foreningen har god gavn af. TUKNET forhandler bl.a. 

TV-program aftaler og opnår derved ”stordrift” fordele. Uldum Antenneforening må følge 

leverandørens betingelser. De har stillet krav om, at foreningen nu også skal have TV3Puls 

og 6’eren i anlægget. Derved vil medlemmerne få mulighed for allerede fra grundpakken at 

tilkøbe ”Ekstrakanaler”. Fra januar blev TV2 en betalingskanal. Den sendes både som 

analog og digital kanal med TVSyd som lokal nyhedsstof. Samtidig sender den nye TVSyd 

digitalt og ca. pr. 1. februar kommer Region Østjylland som digital kanal. Bestyrelsen 

besluttede i løbet af 2011 at indhente tilbud for administration af opkrævninger. Lidegaard 

Revision blev valgt. Revisionskontoret blev på sidste års generalforsamling valgt og derfor 

skal de også fremlægge årsregnskabet ved dette års generalforsamling. Derudover berettede 

formanden, at man har udnyttet alle frekvenspladser i anlægget. Også de pladser, man 

tidligere undgik pga. indstrålingsfaren. Det er derfor vigtigt, at alle installationerne i 

hjemmet er opdaterede og HF-tætte.   

Formanden sluttede beretningen af med at fortælle, at bestyrelsen havde købt kage til kaffen 

i anledningen af den 40. generalforsamling. 

.  

3) Aflæggelse af regnskab  
Regnskabet blev fremlagt af Revisionskontoret og godkendt af generalforsamlingen. 

 

4) Indkomne forslag 
 Der var kommet et forslag til diskussion fra et medlem. Dette oplæg handlede om 

størrelsen af programpakkerne og priserne på disse. Der er et stort spring i antallet af 

programmer i mellempakken i forhold til antallet af programmer i fuldpakken og 

dermed også i priserne på de to pakker. Medlemmet ville gerne, om ikke man kunne 



undersøge mulighederne for at gøre mellempakken større og evt. også en 4. pakke. 

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og vil sende oplægget videre til TUKNET’s 

programudvalg, så de kan se på størrelserne og priserne på programpakkerne. 

 Bestyrelsen fremlagde forslag til en vedtægtsændring vedr. opkrævningsterminerne i § 

3.  

Den nuværende tekst lyder: ”Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage 

installation af tilslutning af fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte 

tilslutningsafgift iflg. Kontrakt med leverandøren, at betale et årligt medlemsbidrag, 

hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, at erlægge første gang ved 

indmeldelsen, og derefter inden hvert års 1. maj. – Medlemsbidraget fastsættes 

således, at det dækker omkostninger og afgifter til drift, forsikringer, vedligeholdelse 

og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger.  

Opkrævningen af ovenstående sker hos ejeren af tilslutningen. Det betyder at udlejer 

i udlejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet kontingentet for hvert 

enkelt lejemål (tilslutning) han/hun ejer.” 

Bestyrelsens forslag til ny tekst lyder: ” Ethvert medlem forpligter sig til, udover at 

modtage installation af tilslutning af fællesantenneanlæg og betale den derfor 

fastsatte tilslutningsafgift iflg. kontrakt med leverandøren, at betale et årligt 

medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Medlemsbidraget kan efter bestyrelsen beslutning opkræves én eller flere gange 

om året og fastsættes således, at det dækker omkostninger og afgifter til drift, 

forsikringer, vedligeholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og 

foreningsomkostninger.  

Opkrævningen af ovenstående sker hos ejeren af tilslutningen. Det betyder at udlejer 

i udlejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet kontingentet for hvert 

enkelt lejemål (tilslutning) han/hun ejer.” 

Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer og 1 ugyldig stemme. Der skal afholdes en 

ekstra ordinær generalforsamling, hvorpå vedtægtsændringen skal endelig vedtages. 

 Bestyrelsen præsenterede de kommende programpakker:  

Grundpakke: DR1 og TV2 samt div.  

Mellempakke: TV2 Charlie, TV3, TV3+, Kanal 4 og Kanal 5 (inkl. grundpakke) 

Fuldpakke: Discovery, TV2 Zulu, TV2 Sport, Disney Channel, Voice, Eurosport, 

DK4, TV2 Film, TV2 News, Animal Planet, BBC World, TV3 Puls og 6’eren (inkl. 

mellempakken) 

 

5)  Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen fremlagde 2 forslag: 

 Forslag 1) Grundkontingent 790 kr. 

         Tillæg for mellempakken 1110 kr. (i alt 1900 kr.) 

         Tillæg for fuldpakken 3135 kr. (i alt 3925 kr.)  

 Forslag 2) Grundkontingent 640 kr. 

         Tillæg for mellempakken 1110 kr. (i alt 1750 kr.) 

         Tillæg for fuldpakken 3135 kr. (i alt 3775 kr.) 

Forslag 1 fik 0 stemmer. Forslag 2 fik 24 stemmer og 1 stemme var blank. Forslag 2 blev 

vedtaget. 

 

6) Valg af formand 

John Domino blev genvalgt. 



 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tage Jensen og Lærke Flindt Hyla var på valg. Ingen af disse ønskede genvalg. Bestyrelsen 

foreslog Naja Abildgaard og Stig Boldrup som nye medlemmer. Disse blev valgt af 

generalforsamlingen. 

 

8) Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog, at man fremover benytter Lidegaard Revision & Rådgivning. Dette 

blev godkendt. 

 

9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer 

Åge Mathiesen og Mogens Jørgensen blev genvalgt.  

Der vælges ikke suppleanter for revisorer, da bestyrelsen har valgt at benytte et 

revisionsfirma. 

 

10) Evt. 
Der kom en bemærkning fra generalforsamlingen vedr. infokanalen. Man ønskede at denne 

blev brugt mere, så dem der ikke har internetadgang kunne få flere oplysninger, fx 

vedrørende antenneforeningen, hvor man kunne vise indkaldelsen til generalforsamlingen 

mm. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

Uldum d. 25. januar 2012. 

 

Dirigent: 

 

Bent Toft       

 

Referent: 

 

Lærke Flindt Hyla. 


