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Antennelauget FLIMMER 

 
Referat fra ordinær generalforsamling 

 
27. Marts 2007 kl. 19.00 

 
På Havdrup Skole, i Storrum 1B 

 
Dagsorden: 
  

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om antennelaugets virksomhed  

3. Aflæggelse af årsregnskab 2006 

4 Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen: 

 

Afstemning om kanal TV2News skal med i kanaludbuddet. Har været prøvekanal i to måneder.   
Pris, kr. 207,- som skal tillægges budgetforslaget, hvis den vælges. 
Afstemning om kanal 4 skal med i kanaludbuddet. Har været prøvekanal i to måneder.   
Pris, kr. 179,40 som skal tillægges budgetforslaget, hvis den vælges. 

Forslag fra medlem Susanne Køldal, Horseløkke 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil gerne foreslå, at vi får en ny radiokanal – ”Yes2day”. Den sender meget musik fra ”dengang jeg var ung” (er nu 
45), men det er ikke så gammelt som på kanalen ”Oldies”. 
 
Bestyrelsens kommentarer til dette forslag: 
Kanalen er en ”gratiskanal”, vi har udstyr til rådighed fra en tidligere udgået radiokanel, eneste udgift er Kopydan kr. 
13.- per medlem per år. 

 
Forslag fra: Michael Christiansen, Grønløkke 28 
 
Jeg foreslår at vi får en ny kanal ”National Geografic” fordi den har en interessant brugergrænseflade som Discovery 
tidligere havde. 
 
Bestyrelsens information til forslaget: 
Tv-kanalen National Geografic Channel er en Natur og dokumentar kanal der udsendes som delekanal med CNBC, som 
er en engelsksproget nyhedskanal. 
National Geografic Channel sender i tidsrummet 12:00 – 06:00. CNBC sender fra 06:00 - 12:00. 
Kanalen er en betalingskanal med en årlig pris (2007) for denne kanal på kr. 48,00 pr. medlem. 
Etableringsomkostninger (engangsudgift) er kr. 40,00 pr. medlem. 
Pris i alt hvis forslaget vedtages: kr. 88,00 pr. medlem som skal tillægges årskontingentet iflg. budgettet. 
 
 

 
Forslag fra: Dorthe Andersen, Horseløkke 83 Samt Alice Rasmussen, Horseløkke 39 
1. At Flimmer snarest muligt overdrager leverance af TV- og radio-signaler til TDC. Leverance skal ske gennem 
Flimmers bestående antennenet.  
2. At AB Ørnesædet 2 fremover er ”hvilende” medlem af Flimmer.  

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
Bestyrelsen kan i år præsentere et budget, hvor kontingentet udelukkende bliver forøget med afgiftsforøgelser fra 
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kanaludbydere. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
Gert Poulsen, Karsten H. Larsen og Michael Jantunen er på valg. Alle modtager genvalg.  
Nuværende suppleant, Jørgen Svendsen, modtager genvalg, og Peter Kristiansson, modtager ikke genvalg. Forslag 
modtages. 

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Michael Christiansen og Flemming Hansen, samt Jan Priess som revisorsuppleant. 
Alle modtager genvalg. 

8. 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 Niels Fogd fra Dansk Kabel TV. 
Herefter gik man over til 1. pkt. på dagsorden. 

 
 
1: Valg af dirigent  
 
Jørn Almdal fra FDA blev enstemmigt valgt til dirigent.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. Det blev samtidigt oplyst at der var 101 
stemmeberettigede medlemmer tilstede. 
 
2: Beretning om antennelaugets virksomhed 
 
Formanden oplæste årsberetningen, som kunne fås ved indgangen, og som også er tilgængelig på vores web. 
Dirigenten udbad forsamlingen om evt. kommentarer/spørgsmål til årsberetningen. 
Et medlem af forsamlingen mente ikke at bestyrelsen kunne indgå aftale med Dansk KabelTV vedr. opgardering af 
antenneanlægget. Iflg. Medlemmet havde forsamlingen kun givet tilladelse til at indgå aftale med Telia Stofa. 
Gert, bestyrelsesformanden henviste til årsberetning, hvor det oplystes at Telia Stofa havde tilføjet nogle klausuler i kontrakten 
som var uacceptable for Flimmer. Da Dansk KabelTV kunne tilbyde stort set samme aftale og betingelser endda nu til en lidt 
lavere omkostning end den tidligere godkendte, skønnede bestyrelsen at der ikke var grund til at indkalde til en ekstra ordinær 
generalforsamling, og dermed spare penge og tid for medlemmerne.   
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 
3: Aflæggelse af årsregnskab  
 
Lis gennemgik regnskabet, som var omdelt med indkaldelsen.  
Regnskab blev godkendt af forsamlingen. 
 
4: Indkomne forslag 
 
Dirigenten oplæser forslagene. Eftersom at forslaget fra Dorthe Andersen og Alice Rasmussen var det mest vidtgående af dem alle, 
ønskede dirigenten at starte med dette forslag. Forslagsstillerne blev spurgt om de havde yderligere kommentarer til forslaget. 
Forslagsstillerne fremkom med yderligere oplysning om en engangsudgift på kr. 5-6000 for kabeltilslutning. 
 
Formanden for bestyrelsen fremkom derefter med bestyrelsens bemærkninger til forslaget fra de 2 medlemmer fra 
andelsboligforening II. 
 
Det var meget overraskende for bestyrelsen, at der blev fremsat et sådant forslag til generalforsamlingsbeslutning, da der ikke 
tidligere, har været givet udtryk for en generel utilfredshed med programudbudet eller bestyrelsens arbejde i øvrigt. 
 
Mht. selve forslaget og de tekniske konsekvenser heraf. 
 
Mht. de tekniske konsekvenser, så forholder det sig sådan, at forslaget er et enten eller. 
Egen signalforsyning eller TDC til alle. En kombination er ikke teknisk mulig. 
Hvis TDC vælges som signalforsyner, kræver dette at vi slukker for vores egen hovedstation. 
Dermed ophører naturligt den løbende service og vedligeholdelse af udstyret. 
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Konsekvensen heraf vil være, at allerede efter 2-3 år, vil dette kræve en væsentlig udgift til at bringe udstyret tilbage i 
konkurrencedygtig stand, og dermed er man i realiteten, bundet til leverandøren. Det er derfor ikke en tilfældighed at TDC i 
forslaget forlanger en bindingsperiode på 3 år.  
Det er samtidigt således at Flimmer har aftaler, der kræver opsigelsesvarsler, og det er derfor ikke er muligt at frigøres af disse 
med øjeblikkelig virkning. 
 
Vedr. økonomien. 
Da bestyrelsen ikke forinden har haft kendskab eller set det originale tilbud fra TDC, tog Gert Poulsen fat i salgschef ved TDC, 
Per Eksten som var tilbudsgiver til andelsboligforeningen. 
 
Af de oplysninger som Per Eksten gav Flimmer, stemte priserne i forslaget ikke overens med det som Per oplyste, samt at der 
yderligere ikke var inkluderet administration og drift af anlægget som det blev anført i forslaget. 
Til sammenligning, så indeholder Flimmers kanaludbud en mellemting mellem mellem-pakken og stor-pakken. 
Hertil kommer en udgift på 400,- kr. pr. medlem (teknikerbesøg samt administration) for pakkevalg samt hver gang der ønskes 
pakkeskift som TDC kræver administreret af Flimmer. 
 
At man selv kan vælge og betale for det man ønsker at se, er heller ikke helt korrekt. 
Det eneste man selv kan vælge er ”pakken”, men indholdet og sammensætningen af de enkelte pakker er fastlagt af TDC. 
Nå der så kommer nye kanaler til, som vi har set så meget af på det seneste, og hvilket alt tyder på vil fortsætte, ja så tilføjes disse 
blot en given pakke efter TDC’s egen beslutning og pakkeprisen justeres i så overensstemmelse hermed. 
Hvilken sikkerhed man har til prisen fra TDC fremover, vil vi overlade til den enkelte at vurdere. 
I Flimmer vælger vi selv på demokratisk vis, lige som i aften, om kanaler skal tilføjes, udgå eller udskiftes.  
 
Lidt priser: 
Hvis man ellers kan sammenligne æbler med pærer, så svarer Flimmers nuværende kanaludbud til en mellemting mellem mellem- 
og fuldpakken 
Den rigtige pris for TDC mellempakke er kr. 2.162,00 årligt + 400,- for pakkevalg. 
Prisen for fuldpakken er: 3.098,00 + 400,- for pakkevalg. 
I runde tal betyder det 2.600,- hhv. 3.500,- kr. 
Set i forhold til det budgetterede kontingent på 1.850,- 
Som det således fremgår af ovenstående, er vi i Flimmer prismæssigt yderst konkurrencedygtige og med størst mulig 
medindflydelse i vort kanaludbud. 
 
Endelig skal det pointeres, at der på de seneste generalforsamlinger her, netop blev taget en beslutning om, at Flimmer fortsat skal 
bevare vor suverænitet og dermed selv skal nedtage og forsyne vore medlemmer med programmer. På denne baggrund byggede vi 
en ny hovedstation samt valgte at opgradere kabelnettet. Den samlede investering på knap 1 mil. kr. af alle Jeres kontingentpenge, 
kunne hvis dette forslag vedtages være sparret. 
 
Bestyrelsen anbefalede derfor at forslaget forkastes!   
----------------------- 
 
Fra medlemmerne fremkom der flere bemærkninger om forslaget både for og imod. 
 
Dirigenten valgte derefter at foretage en skriftlig afstemning. 
 
Forslaget fik 37 Ja-stemmer  - og 60 stemte nej, 2 ugyldige, 2 stemte ikke 
 
Forslaget blev hermed forkastet.  
 
Forslag nr. 2 fra Andelsforeningen blev erklæret for vedtægts stridigt og blev derfor ikke sat til afstemning. 
 
Derefter blev der stemt om de følgende forslag om TV kanaler og en ny radiokanal: 
 
TV2 News: 16 stemte ja til kanalen, resten stemte imod. 
Kanal 4: 39 stemte ja, 59 stemte imod 
 
National Geographic: 43 stemte ja, og 54 stemte nej, 1 ugyldig. 
 
Radiostationen Yes2day: fik et klart flertal ved håndsoprækning, så denne station vil fremover være en del af kanaludbudet. 
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5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingent, tilslutningsafgifter og 
rykkergebyr. 

 
Budget blev derefter godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 
                        Alle bliver valgt uden modkandidater. 
 Dog var det ikke muligt at finde en villig kandidat til den ene suppleant post, som således måtte stå åben. 
 
7: Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 
                       Alle bliver valgt uden modkandidater. 
 
 
8: Eventuelt 
                         
 Et medlem ønskede at vide om der ville komme en Selector-løsning som tilvalg. Repræsentant fra 
                       Dansk Kabel TV mente det kunne blive muligt indenfor 1-2 år, hvis der viste sig interesse herfor.  
                          
 

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

Bestyrelsen 
 

 
Se mere på FLIMMER’s egen web adresse 

www.flimmertv.dk 
 
 

Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding 
24 89 18 00 

 


