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Antennelauget FLIMMER 

  
  
 

Referat fra ordinær generalforsamling  
  

29. Marts 2006 kl. 19.00 
 

På Havdrup Skole, i Storrum I B 
 
 
 
  

Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent. 

 
1. Beretning om antennelaugets virksomhed.     

 
1. Aflæggelse af årsregnskab. 

 
1. Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen: 
a. Ombygning af kabelnettet med returvej samt 

indførelse af Bredbånd Internet. 
 

1. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder 
fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og 
rykkergebyr. 

 
1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 

 
1. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. 
 
1. Eventuelt. 

 
 

Formanden startede med at byde den fremmødte forsamling velkommen til dette års ordinære generalforsamling. 
Samtidig blev der budt velkommen til Jørn Almdal fra FDA samt til John Skovgaard, TeliaStofa og Ole Wilstrup 
fra Cirque, der af bestyrelsen var indbudt til at besvare eventuelle spørgsmål. 
Herefter gik man over til 1. pkt. på dagsorden. 
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1: Valg af dirigent  

 
Jørgen Almdal blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. 

 
2:  Beretning om antennelaugets virksomhed 

 
Formanden oplæste årsberetningen, som kunne fås ved indgangen, og som også er tilgængelig på vores web. 
Sp (Spørgsmål): Har formanden også en mundtlig beretning?  
Sv (Svar) Nej, dette er beretningen. 
Sp: Hvor mange stemmeberettigede er til stede?  
Sv: 65 
Sp: Hvorfor vil vi gerne være flere medlemmer i foreningen?  
Sv: For opnåelse af endnu bedre økonomi og konkurrenceevne, da de faste udgifter kan deles over flere 
medlemmer. 

 
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 
3: Aflæggelse af årsregnskab  
 
Lis gennemgik regnskabet, som også er omdelt sammen med indkaldelsen. 
Der er et par mindre rettelser til det udsendte regnskab, som blev påpeget af revisorerne. 
Det regnskab der blevet gennemgået på generalforsamlingen er nu korrekt, og underskrevet af revisorerne. 
Sp: Det der blev sendt ud var vel revideret?  
Sv: Nej, pga. tidspres blev regnskabet sendt ud før det var revideret færdigt. 
 
Det nye regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen. (Det reviderede og godkendte regnskab er her vedlagt). 
 
4: Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 
 Ombygning af kabelnettet med returvej samt indførelse af Bredbånd Internet. 
 
Formanden oplæste bestyrelsens forslag (som også er sendt ud til alle medlemmer) om opgradering af nettet. 
 
Sp: Man kan abonnere på en 1 MB forbindelse, har vi kapacitet nok til fremtiden? 
Sv: I øjeblikket er muligheden op til 4 MB, men i fremtiden ser man ikke begrænsninger på et anlæg som vores. 
Sp: Kan kobberledninger klare de mange TV kanaler, samt Internet og andre digitale signaler? 
Stofa: Ja, man forventer, at kobber har masser af kapacitet, også til fremtidige behov for båndbredde. 
Sp: Hvorfor er det ikke alle standere der skal skiftes? 
Sv: Der er standere, hvor der er plads nok til den nye elektronik, og der er standere, hvor der ikke er plads nok 
Sp: Kommunen vil samarbejde med SEAS om fiber til alle i kommunen, får det ikke betydning for os, og vil  
      vores investering så ikke være spildt? 
Sv: Vi har selvfølgelig kontaktet både SEAS og kommunen, for at få klarlagt vores position. 

 SEAS vil formentlig komme til Havdrup fra medio 2007. 
Vores undersøgelser og konklusion er, at vores forening helt klart vil være konkurrencedygtig på indhold og 
pris i forhold til SEAS. Det skal jo også nævnes, at internetabonnementet er et tilbud til medlemmerne og helt 
frivilligt for det enkelte medlem. Man kan frit vælge SEAS, når de engang kommer. 

Sp: Hvis man tager Stofa’s tilbud, der er omdelt på 100 kr. har man jo hurtigt nået 50 MB download, det bliver  
 hurtigt dyrere. 
Sv: Ja men, man når jo et loft, hvor man så kan downloade frit, uden prisen stiger yderligere. Dette loft er ikke  

dyrere end den normale pris fra andre udbydere. Erfaringer viser, at de fleste brugere generelt ikke rammer 
dette ”loft” ret tit, og samlet set, er dette for de fleste, derfor en billigere løsning.     

Kommentar: Der er en artikel i computeworld, der siger at SEAS ikke har opnået særlig mange brugere (ca.  
 4000). Dette indikerer, at prisen er for stor i forhold til det behov normale brugere har på nuværende  
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 tidspunkt.  
Kommentar: I vores tilbud er man jo ikke forpligtet til også at have et fastnet telefon abonnement,  
 for at få Internet, hvilket er en forudsætning i telefonnettet. 
Ole: Man skal jo også huske på, at vores opgradering ikke kun er for Internet. 
Sp: Til Stofa, hvad med at sætte priserne ned!! 
Stofa: Vi er meget konkurrence dygtige. 
Gert: Hastigheden vokser jo også på kobber med tiden, pga. teknologiudviklingen. Det har vist sig gennem årene,  
 at kobber ikke sakker bagud. 
Gert vil gerne fremsætte nogle oplysninger vedrørende vores net og til opgraderingen, da der er nogle falske  
rygter i omløb i foreningen: 

Dette forslag til opgradering er ikke kun Internet, men også for at få en bedre kvalitet, digitale kanaler 
og mulighed for x-boks, mm. 

 Beløbet der er nødvendigt at opkræve er 790,- kr. og ikke 1700,- 
 Hovedstationen skal ikke yderligere ombygges senere, da den allerede er fremtidssikret 
 Vores kobber net fejler ikke noget, og kan bruges mange år fremover 

Alle eksperter siger samstemmende, at kobber kan benyttes mange år fremover, og at hastighed igennem 
kobber vil blive endnu hurtigere i fremtiden. 

 Flimmer er absolut ikke for lille til rational drift. Vi har et udbud til en meget attraktiv pris. 
Sp: Får vi splitbredbånd eller superbredbånd? 
Stofa: Superbredbånd? 
Sp: Jeg forstår, at vi får en bedre kvalitet ind i huset, og digitale kanaler, kræver dette en parabol? 
Sv: Nej, det kommer alt sammen gennem nettet. Man skal bare have en boks, som man kobler til sit fjernsyn. 
Sp: Er det en Selector, z-top-boks, eller…?  
Sp: Er opdateringen udelukkende ude i anlægget? 
Sv: Ja, vi skal bruge tovejs signaler ude i anlægget, til bl.a. Internet. Vi får også en bedre kvalitet. 
Sp: Skal vi bruge ca.20.000 kr., pga. digitale kanaler, som er et kommende lovkrav til digitalisering hvis ikke dette 

forslag vedtages? 
Sv: Ja 
Sp: Skal man have flere bokse, hvis man har mange fjernsyn, eller vil optage flere kanaler 
Sv: Ja, man skal have en boks pr. fjernsyn eller pr. optager, for at modtage de digitale kanaler. Men det er ikke 

nødvendigt, for fortsat at kunne modtage de normale analoge kanaler  
Sp: Hvis man har et DIHD fjernsyn, kan man så undgå en boks? 
Stofa: Dette fjernsyn kendes ikke. 
 
Ove demonstrerede med et regnskab til bestyrelsen, at der var noget galt med den økonomiske udregning i 
budgettet, da der, efter Oves mening, er fejl vedrørende hvordan momsen er opgjort. 
Man vil iflg. Ove’s udregninger kunne nøjes med ca. 600 kr. per husstand, når der regnes på denne måde. 
Sv: Det er korrekt, at momsen er delvist med i linien, hvor udgiften er placeret. Momsen er helt med for  
opgraderingsdelen (der er en anden underpost, hvor momsen ikke er med). Vi har moms med i den ekstra   
indbetaling, så bestyrelsen mener, at vores opgørelse er korrekt.  
Hvis det skulle vise sig, mod bestyrelsens forventning, at der bliver et større overskud end forventet, for  
året, kan vi regulere på næste års kontingent, da det jo er foreningens penge. 
 
Dirigenten satte herefter forslaget til skriftlig afstemning. 
For forslaget stemte:  45. 
Imod forslaget stemte:  20. 
 
Bestyrelsens forslag blev hermed vedtaget. 

 
5: Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, 

tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
 

Lis gennemgik budgettet (indeholdende opgraderingen).   
Ove: Man må ikke blande poster med og uden moms. Budgettet er ikke retvisende. 
Sv: Stjernemarkeringen i budgettet viser, at posten er helt eller delvis uden moms. 
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Dirigenten: Kommentar er taget til referat, yderligere kommentarer?  
Der var ikke yderligere kommentarer 
  
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 

 
6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
 
Lis Larsen og Ole Schou er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. 
 
Suppleanter Peter Kristiansson og Jørgen Svendsen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev valgt uden 
modkandidater. 

 
7: Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

 
Revisorer Michael Christiansen og revisorsuppleant Jan Priess er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev 
valgt uden modkandidater. 
 
Revisor Søren Tvede er fraflyttet foreningen og modtager derfor ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Flemming Hansen, Bistrupvang 27 som ny revisor. Flemming blev valgt uden modkandidat. 
 

 
8: Eventuelt 
 
Kommentar: En stor ros til bestyrelsen, der har gjort et godt stykke arbejde 

 
 

Dirigenten takkede for godt fremmøde, og god ro og orden, og erklærer herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 

FLIMMER’s  web adresse: 
 

www.flimmertv.dk  
 

Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding 
28 52 03 67 

 
 

Info: 
Der vil følge nærmere information om tidspunkt for ikrafttrædelse af Internet og digitale tv-pakker samt, der vil komme en 

Demobus fra TeliaStofa hvor medlemmerne kan få demonstreret de kommende muligheder. 
Der vil i opstartsperioden ligeledes være tilbud om gratis oprettelse af Internet og IP-telefoni.  


