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DIANALUND ANTENNEFORENING
ordinær generalforsamling
mandag den 11. marts 2019 kl. 19,00 i
Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Flemming Greve
2. Beretning.
Teknisk Drift
Vi har haft et roligt driftsår, hvor vi ikke har været ramt af længerevarende afbrydelser i
signalforsyningen. Det sker naturligvis, at enkeltadresser bliver ramt af udfald. Ofte kan
medlemmet selv rette skaden ved at tage strømmen fra og efter kort tid starte op igen. Man kan så
være heldig at have fjernet det opståede magnetfelt, som blokerer signalforbindelsen.
Hvis det ikke hjælper, må der rettes henvendelse til fejlservice hos YouSee, og så kan der jf. vores
kontrakt gå tre arbejdsdage, før der kommer en tekniker forbi og løser problemet.
Medlemstal
Foreningens bestyrelse er meget optaget af at vore medlemmer skal have så relevante muligheder
som muligt på tv og bredbåndsmarkedet. Vi oprettede derfor muligheden for at være medlem af
vores forening uden at være tvunget ind i valget af en tv-pakke. Man kan altså være medlem med
mulighed for adgang til vores hurtige bredbånd. Det er en model, som flere gør brug af.
Medlemstallet i vores forening ligger vældig stabilt omkring de 14-1500. Det præcise tal
31.12.2018 er 1444.
Streaming eller flow-tv.
I antenneforeningen første tiår var opgaven at skaffe kanaler i tålelig kvalitet til medlemmerne og
helst til den lavest mulige pris.
I næste tiår drejede det sig om at få så mange kanaler som muligt at vælge imellem. Kvaliteten var
nu ikke længere et problem, da vi var blevet til kabel-tv.
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I dag er opgaven væsentlig forandret.
Tidens store spørgsmål er ikke længere, hvor mange kanaler vi skal have. Det er derimod, hvornår
vi skal se dem, vi har mulighed for!
Derfor er spørgsmålet i virkeligheden, om vi vil se flow-tv eller vi skal streame.
Og hvad betyder så det?
Ja, flow-tv er det, som vi altid har haft: Set én udsendelse på én kanal, når det var programsat.
Streaming er at se en udsendelse, når man vil og hvor man vil.
Kan vi så det i Dianalund Antenneforening?
Ja, er det korte svar.
Det forudsætter altså, at man kan optage en given udsendelse eller film eller, man har tilgang til
arkivkanaler, som kan levere de ønskede udsendelser, når man vil se dem. Det kræver lidt teknisk
udstyr i form af en YouSee-boks eller en smartphone YouSee-app og evt. en cromecast i
fladskærmen.
En større undersøgelse af danskeres tv-forbrug i juni viste tydeligt, at vi bevæger os i retning af
streaming, idet 77 % af de adspurgte tilkendegav, at de ønskede mulighed for både flow-tv og
streaming.
Samme undersøgelse viste, at 51 % af de adspurgte betalte for streaming ved siden af deres faste tvpakke.
Det fører direkte videre til den oplagte mulighed, vi har i vores tilbudsvifte: ”Bland selv-tv”.
Bland selv er et produkt, som giver mulighed for at blande traditionelle tv-kanaler og
streamingtjenester.
Vi har to modeller hhv. 10 points- og 36-pointsmodellen. Som udgangspunkt får man grundpakkens
27 programmer. Oven på disse bygger man de programmer eller tjenester, som pointene rækker til.
TV-programmer ”koster” typisk et point, mens stremingtjenester ”koster” mellem 2 og 17 point.
Prisen er hhv. 350,- kr. eller 500,- kr. pr. måned. Altså den normale mellem- og fuldpakkepris.
Det betyder reelt mulighed for at spare penge, hvis man har streamingkanaler ved siden af tvpakken.
Foreningen har for tiden drøftelser med YouSee om at lave en kollektiv aftale for YouSee-boksen til
alle medlemmer. Det er vores bestræbelse at finde en model, som kan gøre prisen væsentlig lavere
end de 30,- kr. pr. måned, vi betaler nu.
Information om net-sikkerhed.
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Foreningens bestyrelse deltog i efteråret i et informationsmøde, som væsentligt handlede om
sikkerhed på nettet. Det er uomtvisteligt, at det mindste, man skal gøre som net-bruger, er at
udstyre sin computer, sin smartphone og sin tablet med en sikkerhedspakke. Så kan man handle
sikkert på nettet og gå i sin netbank uden frygt for ubudne tyveknægte. Man er også sikret mod
ransomware, altså afpressere, som kræver løsesum for at slippe grebet i jeres maskiner!
Ved køb af bredbåndsforbindelse via Dianalund Antenneforening leverer YouSee sikkerhedspakke
med til tre enheder.
Medlemsfordele.
Fra 1. april har det været muligt at tage sine tv-programmer med i EU-landene. Hvis man har
udstyret sin tablet eller smartphone med YouSee TV-film-app, så kan man se alle sine tvprogrammer overalt. Hvis man vil se programmerne på ”den store skærm” kræver det dog, at man
via sit wi-fi cromecaster programmerne.
YouSee har indgået en aftale med Coop om, at der gives 5 % medlemsbonus for mobilabonnement.
For de af vore medlemmer, der havde anskaffet en 4 K skærm inden sommerens VM i fodbold, var
der mulighed for at udnytte superskarpheden, idet TV2 via YouSee sendte en del af kampene i den
højeste kvalitet.
I december måned havde alle vore tv-pakkemedlemmer fri adgang til 3 Disney-kanaler og alle fik
åbnet adgang til fire familiefilm.
Det sidste nye, der er sket, er, at YouSee har åbnet deres helt egen kanal XEE, som sender blandet
underholdning og seriefilm.
Kontingent for 2019
Som I har bemærket ved betalig for januar kvartal, så er prisen steget for fuldpakke, mens det var
muligt at fastholde prisen på grund- og mellempakke, således at prisen nu er hhv. 175,-, 350,- og
500,- kr. pr. måned.
Vedtægtsændringer
I foreningens vedtægter er det beskrevet, at det årlige kontingent besluttes af generalforsamlingen.
Der står ligeledes, hvordan kontingentet sammensættes og, at det kun justeres én gang årligt til
januar kvartal.
Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, idet generalforsamlingen afholdes i marts, altså i slutningen af
årets første kvartal. På dette tidspunkt har foreningen allerede betalt kontraktlig afgift til YouSee,
Verdens TV og måske også andre udgifter for årets første kvartal uden, at generalforsamlingen har
kunnet forholde sig til det.
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Bestyrelsen foreslår derfor, at foreningens generalforsamling i fremtiden afholdes i oktober måned,
altså så betids, at kassereren kan nå at varsle nye priser til vore medlemmer ved udsendelse af
opkrævning til januar kvartal.
Forslag til disse ændringer behandles under særligt punkt på dagsordenen.
Dette var ordene for 2018, som generalforsamlingen nu kan forholde sig til.
Beretning godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse.
DIANALUND ANTENNEFORENING
REGNSKAB
1/1-31/12 2018
Beholdning

01-012018

Bankbeholdning

73.229,70

Tilgodehavende poster
Moms

25.874,00

Indtægter:
Kontingenter, Hybridnet og Copydan
Salg af signaler

Udgifter:
Hybridnet incl. fuldservice
Copydan og Koda (kaldet VerdensTV)
SEAS-NVE
Administration og annoncer
Generalforsamling, møder og
repræsentation
Lønninger
Reparationer
EDB-udgifter
Forsikringer
Momsregnskab:
Udgående moms
Indgående moms
Kildeskat m.v.:
Indeholdt:
Afregnet

Årets resultat:

1.037.337,
00
990.509,00

68.120,00
68.120,00

99.103,70

5.974.945,45
0,00 5.974.945,4
5

4.471.943,08
765.932,61
160.712,63
54.402,91
13.393,57
150.000,00
17.113,64
11.010,90
22.325,27

46.828,00

0,00 5.713.662,6
1
261.282,84 261.282,84
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360.386,54
Beholdning

31-122018

Bankbeholdning

383.601,54

Skyldig post:
Moms

23.215,00

360.386,54

Dianalund, den 1. januar 2019

Bruno Bom
Kasserer
Medlemstal:

1444

Ovenstående regnskab er revideret. Det forelagte bilagsmateriale er kontrolleret og fundet i orden
og er
sammenholdt med regnskabstallene, ligesom det er kontrolleret, at de angivne beholdninger er til
stede.
Gennemgangen af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Restancelister og bankudskrifter er forelagt og fundet i orden.

Regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag.

Vedtægter for Dianalund Antenneforening
§ 1. Navn og hjemsted
1. Navn: Dianalund Antenneforening.
2. Hjemsted: (formandens adresse), 4293 Dianalund.

§ 2. Formål
1. Antenneforeningens formål er at drive fælles kabelnet til transmission af TV - og
radiokanaler samt bredbåndstjenester for Dianalund by.
2.

Antenneforeningen kan kun påtage sig opgaver, der naturligt er en følge af § 2., stk. 1.

3.

Antenneforeningen kan tilslutte sig landsdækkende foreninger eller organisationer efter
generalforsamlingens bemyndigelse.
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§ 3. Medlemsskab
1. Som medlem af antenneforeningen kan enhver inden for det fastsatte forsyningsområde
optages.
2. Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsgebyr til Dianalund Antenneforening. Gebyret
fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent
1. Kontingent er summen af basisudgifter og kontraktpris for valgt programpakke.
2. Basisudgift fastsættes af generalforsamlingen.
3. Kontraktpris fastlægges ved kontraktindgåelse og justeres i overensstemmelse med
kontraktens betingelser.
4. Kontingentet reguleres én gang årligt pr. januar kvartal og opkræves kvartalsvis af
foreningens kasserer.
5. Ved manglende betaling kan antenneforeningen opkræve et gebyr for udsendelse af rykker
samt evt. afbryde medlemmets tilslutning til antenneanlægget. Før genåbning skal skyldigt
beløb være betalt.
6. Ved nyt medlemskab betales der kontingent fra førstkommende måned.

§ 5. Fraflytning
1. Ved fraflytning er medlemmet forpligtet til at betale evt. restance til antenneforeningen.

§ 6. Anlæggets drift
1. Antenneforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggets drift.
2. Det enkelte medlem hæfter kun med sit tilslutnings-gebyr og kontingent.
3. Udmeldelse af antenneforeningen berettiger ikke til udbetaling af tilslutningsgebyr, opsparet
formue eller andet beløb fra antenneforeningen.

§ 7. Medlemskontingent
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1. Medlemmernes kontingent indbetales på konto i pengeinstitut. På denne konto kan kun
hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 8. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober.
3.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside
www.dianalund-antenneforening.dk og via ugepressen senest 14 dage før afholdelse.
Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Budget samt fastsættelse af basisudgifter.
6. Valg til bestyrelsen.
6.1. Formand eller kasserer.
6.2. 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
6.3. 2 bestyrelsessuppleanter.
6.4. 1 revisor.
6.5. 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

5. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal indsendes til formanden senest 7 dage før
afholdelse af generalforsamlingen.
6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 10 % af samtlige
medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30
dage herefter, efter samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling.
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7. Alle vedtagelser på generalforsamlingerne sker ved stemmeflerhed. Hvert medlem har kun
én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved personvalg skal der
finde skriftlig afstemning sted, dersom generalforsamlingen ønsker dette.

§ 9. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt for 2 år på foreningens generalforsamling.
Bestyrelsen varetager foreningens drift og fastlægger selv sin forretningsorden.
2. I ulige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår kassereren og 1
bestyrelsesmedlem.
Suppleanterne afgår hvert år.
1 revisor afgår hvert andet år, revisorsuppleanten afgår hvert år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder 1. suppleanten på dennes plads indtil
førstkommende generalforsamling.
Afgår formand eller kasserer i utide, vælger bestyrelsen selv en afløser for denne blandt
bestyrelsesmedlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
3. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse
samt de 2 revisorer.

§ 10. Regnskab
1. Antenneforeningens regnskab varetages af kassereren, der ligeledes er ansvarlig for
foreningens medlemskartotek.
2. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen, eller når revisorerne finder det
nødvendigt. Revisionen omfatter såvel regnskabsmæssig som kritisk revision.
Revisionens bemærkninger påføres det reviderede regnskab og indgår som dokument i foreningens
arkiv.
3. Årsregnskabet regnes fra 1. juli til 30. juni.

§ 11. Vedtægtsændringer
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1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske på foreningens ordinære
generalforsamling.
2. For at et forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages, kræves der, at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 12. Foreningens opløsning
1. Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres.
Ophøret vedtages af generalforsamlingen på en ordinær samt en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
2. Såfremt der efter foreningens opløsning, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket,
fremkommer et overskud, skænkes dette overskud til velgørende formål i Dianalund by,
efter beslutning på den opløsende generalforsamling.
SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 11. MARTS 2019.
Flemming Greve
Dirigent

Bruno Bom
Kasserer

Bent Frederiksen
Formand

4. Budget samt kontingentfastsættelse.
Det forelagte budget blev godkendt.
Følgende priser for 2019 blev godkendt:
Grundpakke : 175,- kr. pr. md.
Mellempakke/Mellempakke med ”Bland selv”: 350,- kr. pr. md.
Fuldpakke/Fuldpakke med ”Bland selv”: 500,- kr. pr. md.
Tilslutning uden pakke: 50,- kr. pr. md.
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Budget
2017

Regnskab
2017

Budget
2018

Regnskab
2018

Budget
2019

Indtægter:
Kontingent/Koda
Renter/udbytte
Salg af signaler
Moms
Indtægter i alt:

5.770
0
0
935
6.705

5.685
0
0
998
6.683

5.940
0
0
930
6.870

5.975
0
0
990
6.965

5.964
0
0
971
6.935

Udgifter:
YouSee/service
Copydan og Koda
Moms
El og forsikringer
Administration
Generalfors./møder
Lønninger
Reparationer
EDB

4.538
700
1.010
100
60
10
150
25
10

4.482
740
985
115
52
10
150
187
11

4.498
766
1.035
120
55
10
150
50
10

4.472
766
1.037
183
54
13
150
17
11

4.614
800
1.027
185
55
14
165
25
10

Udgifter i alt:

6.603

6.732

6.694

6.703

6.895

Indtægter:

6.705

6.683

6.870

6.965

6.935

Årets resultat:

102

-49

176

261

40

Beholdning primo:

148

148

99

99

360

Beholdning
ultimo:

250

99

275

360

400

6. Valg til bestyrelsen.
6.1. Formand:
Bent Frederiksen valgt
6.2. 2 bestyrelsesmedlemmer:
Carl Christian Jensen og Maria Andersen valgt.
6.3. 2 bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant René Jensen og 2. suppleant Benny Petersen valgt
6.4. 1 revisor:
Flemming Greve valgt
6.5. 1 revisorsuppleant:
Jacob Krüth valgt
7. Eventuelt
Christian Limkilde orienterede om medlemsfordele og ”Bland selv”.

