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Referat fra Dianalund Antenneforenings  

ordinære generalforsamling den 29. oktober 2019. 

 

1. Valg af dirigent. 

Flemming Greve blev valgt. 

 

 

2. Beretning. 

Dianalund Antenneforening er en ombejlet TV- og bredbåndsformidler. 

I det halve år, der er gået siden forårets ordinære generalforsamling, har flere friere været 

på knæ for at få os. 

 

Vi har – som bekendt – i rigtig mange år været kunde hos YouSee. Vi har - stort set - været 

tilfredse med det produkt, vi har fået leveret, både når det gælder indhold og teknisk 

kvalitet. 

 

Generalforsamlingen i 2015 besluttede at ombygge vores anlæg, så vi kunne tilbyde 

tophastighed på internettet. Det trak lidt ud med etableringen, men omsider blev det 

gennemført, dog ikke i den ideelle version, som var stillet i udsigt. 

 

Det har vi siden forhandlet med YouSee om at få løst. Bestyrelsen har oplevet det som et 

meget langt og trægt forløb, hvor vi til tider følte os på kanten af at blive betragtet som en 

flok enfoldige amatører.  

Det er dog endt lykkeligt med en aftale som indebærer, at vores anlæg endeligt opgraderes 

til at kunne levere GigaSpeed. En aftale som vil være sat i drift senest den 1. april 2020. 

 

Samtidig med at disse forhandlinger foregik, blev bestyrelsen kontaktet af både Fibia og 

Fastspeed samt yderligere et par spillere på markedet. 

 

Fibia ønskede samarbejde med foreningen, udelukkende for at få let adgang til vore 

medlemmer. Foreningen blev tilbudt at kunne lave en favorabel prisaftale for vore 

medlemmer i en særligt defineret kontraktperiode ved en kollektiv tilslutning til det fibernet, 

som Fibia i den forbindelse ville lægge ud i hele byen.   

Efter kontraktperioden ville alle medlemmer stå frit og ville kunne vælge individuelt mellem 

alle udbydere – til markedspris forstås!  

Foreningens kabelnet forudsattes skrottet og anlægsejerskabet dermed være en saga blot! 
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Bestyrelsen var enig om at meddele Fibia, at vi ikke ønskede at indgå i et tættere 

samarbejde med dem på disse betingelser. 

Bestyrelsens væsentlige argumenter for den beslutning er, 

• at foreningen ikke ønsker at opgive sit ejerskab af kabelnettet  

• at de fremtidige prisbetingelser for vore medlemmer i Fibia anses for meget usikre 

• at vores nuværende kabelnet på indholdssiden overtrumfer Fibias tilbud 

• at vores kabelnet kan levere samme internethastighed efter den 1.4.2020. 

 

 

 

 

 

FastSpeed henvendte sig med et tilbud om bredbåndsløsning via YouSee til en uhørt lav pris. 

I bestyrelsen har vi gentagne gange drøftet muligheden for at åbne vores kabelnet for andre 

udbydere. Vores grundsynspunkt er, at hvis nogen skal benytte vores kabelnet til at lave 

forretning, så skal Dianalund Antenneforening også have fordel af det.  

Med andre ord: Der skal betales for brugen af vort anlæg. 

 

Fibia ville slet ikke benytte vores anlæg, de ville kun have let adgang til vore medlemmer. 

 

FastSpeed vil ikke betale én eneste krone for at benytte vores anlæg. 

 

YouSee betaler 1,5 million kroner for ombygning til GigaSpeed. 

 

Valget var ikke svært for bestyrelsen! 

For bestyrelsen er det tilfredsstillende at kunne fortsætte det gode samarbejde med YouSee. 

Vi har det fint med kun at skulle være loyale til én side! 

 

Hidtil har vore medlemmer betalt 30,- kr. pr. måned for YouSee-boksen. 

Bestyrelsen har lavet en aftale med YouSee, som indebærer, at alle medlemmer, som har en 

bredbåndsforbindelse og, som ønsker det, får stillet én boks gratis til rådighed. Denne aftale 

koster foreningen det, der svarer til en udgift på 2,75 kr. pr. medlem pr. måned.  

Boksen er forudsætningen for at vore medlemmer kan vælge en bland selv løsning. 

I en tid, hvor flere og flere ønsker at udnytte denne mulighed for at streame udsendelser og 

film, anser bestyrelsen det for det rette tidspunkt, at vore medlemmer får denne mulighed til 

en fornuftig pris. 

Aftalen er gældende fra 1. januar 2020. 23. januar 2020 markerer vi ordningen ved en event 

her i huset, hvor man kan få sin boks udleveret og få særlig information om, hvorledes man 

kan udnytte de muligheder, som boksen giver.  

 

Som man har kunnet følge på vores hjemmeside og i helsides avisannoncer har YouSee 

opsagt sin aftale med Discovery Networks. Det indebærer, hvis det ender uden ny aftale, at 
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flg. kanaler udgår: Kanal 4, 5, 6 og 9 TLC Eurosport 1 og 2, Discovery Channel og Science 

Investigation Discovery og Animal Planet.  

Til gengæld kommer der nye kanaler i de tre pakker: 

Grundpakken får TV2 Charlie 

Mellempakken får TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 Max, TV3 Sport og Viasat UltraHD,  

Fuldpakken får C More Stars, C More First, C More Hits, C More Series, Viasat Film 

Premiere, Viasat Film Action, Viasat Film Family, Viasat Film Hits og Viasat Ultra HD 

Desuden bliver det muligt at vælge TV2Play. 

 

Der er stærke kræfter involveret i dette slagsmål. Discovery Networks har investeret rigtig 

mange penge i landskamp- og ligafodbold i forventning om at have YouSee´s 1,2 millioner 

seere. YouSee har godt presset af blandt andet landets mange antenneforeninger en 

forventning om et fast prisniveau og mulighed for at placere nogle eller alle kanaler i 

”Bland selv” sortimentet. 

I bestyrelsen tror vi på en løsning af hårdknuden inden 1. januar 2020, for begge parter er 

afhængige af hinanden, så vi har is i maven og tror, at alle fodboldkampe nok skal blive til 

at se i vores forening. 

 

Bestyrelsen lægger op til en kontingentforhøjelse på 15,- kr. pr. måned. Det skyldes to 

poster i budgettet: 

Installation af fjernaflæselige målere i alle forstærkerskabe.  

Energistyrelsen har bestemt, at alle små enheder, der tidligere betalte et fast anslået beløb 

for anvendt strøm, i fremtiden skal betale for måleraflæst mængde, derfor pålægges vi en 

udgift på 200.000,- kr. plus moms for denne installation. Dette er altså en engangsudgift. 

 

Vi har konstateret behov for udskiftning af en længere strækning kabel, som indebærer en 

udgift på 150.000,- kr., altså også en engangsudgift. 

 

Hermed overlades beretning til generalforsamlingens videre behandling. 

Beretningen godkendt. 
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3. Regnskabsaflæggelse. 

       

    
REGNSKAB 

  

    
1/1-30/6 2019 

  Beholdning 01-01-
2019   

    Bankbeholdning 

   
383.601,54 

  

       Skyldig post 

      Moms  

   
-23.215,00 

 
360.386,54 

  

   
  

 
  

Indtægter: 

      Kontingenter, Hybridnet og 
Copydan 

  
2.981.866,89 

  Salg af signaler 
   

0,00 2.981.866,89 
 Udgifter: 

      Hybridnet incl. fuldservice 
  

2.333.857,66 
  Copydan og Koda (kaldet VerdensTV) 

 
414.478,54 

  SEAS-NVE 
   

83.389,33 
  Administration og annoncer 

  
26.767,61 

  Generalforsamling, møder og repræsentation 4.923,16 
  Lønninger 

   
82.500,00 

  Reparationer 
   

47.792,43 
  EDB-udgifter 

   
3.884,00 

  Forsikringer 
   

22.717,40 
  Momsregnskab: 

      Udgående moms 
  

511.205,00 
   Indgående moms 

  
529.098,00 -17.893,00 

  Indeholdt: 
  

37.466,00 
   Afregnet 

  
37.466,00 0,00 3.002.417,13 

 Årets resultat: 
    

-20.550,24 -20.550,24 

      
339.836,30 

Beholdning 
30-06-

2019   
    Bankbeholdning 

   
36.421,84 

  Tilgodehavende 
      Forudbetalt COPYDAN 
   

285.521,46 
  Moms 

   
17.893,00 

 
339.836,30 

    
Dianalund, den 1. juli 2019 

 

    
Bruno Bom 

  

    
Kasserer 

  Medlemstal: 1433 
      

Regnskabet godkendt. 
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4. Indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

5. Budget samt kontingentfastsættelse. 

 

 

Bestyrelsens forslag om følgende priser for kommende år blev vedtaget: 

Grundpakke: 190,- kr. måned 

Mellempakke/Mellempakke med bland selv: 365,- kr. pr. måned 

Fuldpakke/Fuldpakke med bland selv:515,- kr. pr. måned 

Medlemsskab uden TV-pakke: 70,- kr. pr. måned  

6. Valg.  

Er allerede foretaget i år ved generalforsamling i marts.  

 

7. Evt. 

Intet.  

Dianalund Antenneforening

Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Regnskab 1/1- Budget 1/7-19 -

Indtægter: 200 30-06-2019 30-06-2020

Kontingent incl. Hybrid, Copydan/Koda 5.770 5.685 5.940 5.975 5.964 2.982 5.964

Renter/udbytte 0 0 0 0 0 0 0

Salg af signaler 0 0 0 0 0 0 0

Moms 935 998 930 990 971 529 1.046

Indtægter i alt: 6.705 6.683 6.870 6.965 6.935 3.511 7.010

Udgifter:

Hybridnet incl. service 4.538 4.482 4.498 4.472 4.614 2.334 4.614

TV-boks 50

Copydan og Koda 700 740 766 766 800 414 838

Moms 1.010 985 1.035 1.037 1.027 511 1.007

SEAS/NVE 100 115 120 183 162 83 185

Administration og annoncer 60 52 55 54 55 27 55

Generalforsamling og møder 10 10 10 13 14 5 14

Lønninger 150 150 150 150 165 83 165

Kabelarbejde og reparationer 25 187 50 17 25 48 175

Elmålerinstallation 200

EDB 10 11 10 11 10 4 10

Forsikringer 23 23 23

Udgifter i alt: 6.603 6.732 6.694 6.703 6.895 3.532 7.336

Indtægter: 6.705 6.883 6.870 6.965 6.935 3.511 7.010

Årets resultat: 102 -49 176 261 40 -20 -326

Beholdning primo: 148 148 99 99 360 360 340

Beholdning ultimo: 250 99 275 360 400 340 14


