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Antennelauget FLIMMER 

  
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 

 
onsdag, den 9.juni 2010 

 
på Havdrup Skole, i storrum IA 

 
 

  
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Diskussion 
 
3. Afstemning: Telia Stofa eller YouSee/DKT samarbejde 
 

 
Formand Karsten Helbo Larsen bød velkommen og udtrykte glæde for det store fremmøde. 

 
1. Valg af dirigent 

Formanden sagde at bestyrelsen havde besluttet at pege på en fra bestyrelsen som dirigent, da 
der trods alt kun var et vigtigt punkt på dagsordenen. Derfor pegede formanden på sig selv, 
med mindre forsamlingen ikke kunne godtage dette. 
 
Karsten Helbo Larsen blev valgt med applaus. 
  
Karsten takkede for valget, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt 
indkaldt med 13 dages varsel, og vedtægterne krævede mindst 8 dage. 
 
Karsten bød velkommen til John Farre fra Viby antenneforening, hvor Stofa er leverandør. John 
vil være behjælpelig med at svare på spørgsmål, såfremt bestyrelsen ikke kunne. 

 
2. Diskussion 

Som indledning til debatten læste Karsten indholdet af indkaldelsen op, og korrigerede nogle 
enkelte punkter, i forhold til de omdelte indkaldelser. 
 
Bl.a. var det ikke muligt at optage på Stofas Zaptorboks, da der ikke er harddisk i denne.  
På Stofas bredbåndspriser ydes der 10% rabat. 
 
Herefter gik debatten i gang med stor spørgelyst og argumenter for og imod de to fremlagte 
løsninger. 
 
Der var spørgsmål om forskellen imellem DVB-C (kabel signal) og DVB-T (luftbåren signal). 
Som blev gennemgået af Karsten. 
 
Ove Halfdan Nielsen holdt en varm tale for YouSee/DKT løsningen, og havde en del ”in sider” 
viden, og mente ikke han kunne finde ordentlig information på nettet om Stofa løsningen, da 
det virkede som om det kun var til antenneforeninger.  Michael Jantunen fra bestyrelsen 
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henviste Ove til flimmers egen web side hvor al relevant information var fremlagt om Stofas 
muligheder og ekstra temapakker. 
 
John Farre kunne tilføje, at Stofa også driver foreninger på samme måde som YouSee, hvor 
Stofa havde direkte aftale med hvert enkelt medlem. 
 
Den nyligt vedtagne Medieaftale der dækker perioden 2011 til 2014 blev livligt drøftet. Der var 
meninger om at dette vil betyde enden for antennelauget Flimmer, til at Flimmer vil bestå, men 
selvfølgelig skal kunne tilbyde konkurrencedygtige produkter.   
 
Flere i generalforsamlingen gav udtryk for, at bestyrelsen ikke må indgå en længere bindende 
aftale med den leverandør der måtte blive valgt. 
 
Debatten sluttede og der skulle vælges to stemme optællere. 
 
Til stemmetællere meldte Michael Bach og Jens Madsen sig. 
 
Det blev konstateret at der var fremmødt 66 stemmeberettigede medlemmer inkl. de 5 
bestyrelsesmedlemmer, og 15 havde en fuldmagt med, hvilket giver 81 stemmer 

 
3. Afstemning: Telia Stofa eller YouSee/DKT samarbejde 

Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For Telia Stofa  45 stemmer (  56%) 
 
For Yousee/DKT 32 stemmer (  39%) 
 
Blanke    4 stemmer (   5%) 
 
Afgivne stemmer i alt 81               (100%) 

 
Resultatet pegede derved på et flertal for at arbejde videre med at finde frem til en aftale med 
Telia Stofa 

 
Afslutning: 

Herefter kunne dirigenten/formanden erklære generalforsamlingen for færdig, og takkede for 
god ro og orden. 


