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Antennelauget FLIMMER 

  

  
 

Referat fra ordinær generalforsamling  

  

Onsdag d. 17. marts 2010 kl. 19.00 

 

På Havdrup Skole, i Storrum IA 
 

 
  

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 

3. Aflæggelse af årsregnskab 2009 

4. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen. 

Da kanal 6 er overgået til en betalingskanal, og da vi kun har den gratis indtil generalforsamlingen skal den til 

afstemning. 

Bestyrelsen foreslår kanal 6 til afstemning til at blive placeret i pakke 3. 

Kanal 6 koster i 2010 pr. md. 6,95, pr. år 83,5  

 
5.  Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 

     tilslutningsafgifter og rykkergebyr 

6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

     Ole Schou, Lis Larsen og Peter Leisner er på valg. Alle modtager gerne genvalg. 

      Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg.  
    7.  Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

      Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, samt Werner Krog-Jensen som revisor supplant.  
      Michael, Jan og Werner modtager alle genvalg. 
8.  Eventuelt. 

  
Formand Karsten Helbo Larsen bød velkommen og meddelte bestyrelsen kun var repræsenteret med 3 personer, da 2 var 
fraværende p.g.a. rejse til Kina og familiære årsager. 

 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Christian Rhode, fra FDA, som blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten,  Christian Rhode, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i 
henhold til vedtægterne. 
 
Dirigenten bemærkede at regnskabet var lagt op på hjemmesiden den 12. marts 2010, hvilket ikke var rettidigt i 
forhold til det bestyrelsen havde lovet.  Dirigenten mente dog ikke dette var så væsentlig en grund,  at han ville erklære 
generalforsamlingen for ugyldig. Ingen protesterede over denne afgørelse, hvorfor generalforsamlingen fortsatte. 
 
Til stemmetællere meldte Jørgen Svendsen og Ole Zeuner sig. 
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Det blev konstateret at der var fremmødt 15 stemmeberettigede medlemmer  inkl. de 3 bestyrelsesmedlemmer, og 
ingen havde fuldmagt med fra andre. 

 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed. 

Formanden læste den udleverede og offentliggjorte beretning op. 
 
Kommentar til formandens beretning af Ove Halfdan Nielsen: 

Årsagen til at stævningen fra ABØII imod Flimmer var blevet ændret fra en småtings sag til alm. retssag skyldes at 
Flimmer havde fremsat et modkrav på mere end kr. 50.000,-,  i tilfælde af at Flimmer vil tabe retssagen. 
 
Formand Karsten Helbo Larsen svarede, at da vi blev klar over denne beløbsgrænse og konsekvensen, tilbød Flimmer 
at tage modkravets størrelse op til diskussion. Karsten Helbo Larsen sagde at Flimmer ønsker at sagen drøftes i retten 
og ikke på generalforsamlingen. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Aflæggelse af årsregnskab 2009  

Da kasseren Lis Larsen var fraværende, gennemgik formand Karsten Helbo Larsen regnskabet.  
 
Kommentar til regnskabet af Ove Halfdan Nielsen: 

Det blev foreslået at infokanalens udgifter og indtægter får sine egne poster i regnskabet, således at posten småting 
ikke fremover var på kr. 10.000,-, da dette ikke var småtings beløb. 
 
Bestyrelsen gav medhold i dette synspunkt, og ville sørge for dette i næste års regnskab. 
 
Herefter blev regnskabet  godkendt af generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag 

Bestyrelsens foreslag om, at kanal 6 fremover bliver placeret i pakke 3, blev oplæst, og forslaget blev vedtaget med 
stort flertal ved håndsoprækning. 
 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

 
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 

     tilslutningsafgifter og rykkergebyr  

Formanden fremlagde det reviderede budget, efter afstemningsresultatet omkring kanal 6. 
 
Bestyrelsen har valgt at fastholde de nuværende pakkepriser, hvilket betyder, at vi vil hæve ca. kr. 85.000,- af vores 
opsparede kapital på godt kr. 450.000,-. 
 
Bestyrelsen foreslår dette, da bestyrelsen ikke tror, at vi vil have behov for investeringer på det niveau der har været 
hidtil i fremtiden, når vi har forhandlet en aftale i stand med en ny leverandør/samarbejdspartner. 
 
Det blev dog fremhævet, at der er sket en stor prisstigning på de fleste betalingskanaler fra stort set alle 
kanaludbydere, så under normale omstændigheder skulle der være sket en opjustering af pakke priserne på omkring 
200 – 400 kroner for pakke 2 og 3. 
 
Der var nogle spørgsmål til yderligere opdeling af nogle poster, magen til kommentarerne til regnskabet. Også her gav 
bestyrelsen medhold, og vil rette op på dette til næste års generalforsamling. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål, og budgettet blev godkendt. 

 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

Ole Schou, Lis Larsen og Peter Leisner er på valg. Alle modtager genvalg. Alle blev valgt uden modkandidater. 
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Nuværende suppleanter Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. 
 

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

Revisorer Michael Christiansen og jan Priess er på valg samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant. Michael, Jan 
og Werner modtager alle genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 
8. Eventuelt 

Der var en livlig debat og spørgsmål omkring de fremtidige muligheder for Flimmer med hensyn til at udsende det 
digitale signal, HD TV og mulige fremtidige leverandører. 
 
Bestyrelsen orienterede om de to muligheder der foreligger i dag.  
1 at fortsætte helt selvstændigt,  med at anskaffe udstyr til vores hovedstation, således at vi fortsat kan levere analog 
og digital signal.  
2 at alliere os med en leverandør, som kan levere det digitale signal til vores hovedstation via fiber, hvorefter vi selv 
bringer det videre ud i vores netværk.   
 
Bestyrelsen er kommet til den konklusion, at alternativ 2 vil være den bedste og billigste løsning for Flimmer.  
Bestyrelsen har igennem længere tid ligget i forhandlinger med Dansk Kabel TV /YouSee  og Stofa. 
 
Begge leverandører kan levere stort set samme produkt med forskellige nuancer og priser. Der vil i begge tilfælde blive 
nye muligheder for Flimmers medlemmer omkring tilvalg/køb af ekstra ydelser såsom tilvalg af ekstra kanaler, købe en 
boks med start forfra og stop funktioner, mulighed for at se arkiverede udsendelser fra p.t. DR og leje film/videoer 
direkte over vores net, samt meget mere. 
 
Målsætningen for bestyrelsen er, at vi beholder vores selvstændighed og frihed, og at vi kan levere et produkt, der er 
væsentlig billigere og mere fleksibelt, end hvis en enkelt bruger udenfor Flimmer skal købe (abbonere) på tilsvarende 
produkter direkte hos en af de store leverandører som Yousee/TDC/Stofa og el-selskaberne. 
 

Såfremt valget af fremtidig samarbejdspartner vil betyde væsentlige ændringer  for vores medlemmer, vil der blive 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
 

Afslutning: 

Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for færdig, og takkede for god ro og orden. 
 
Information vedrørende placeringen af kanal 6: 

Kanal 6 vil komme til at skifte frekvens, da den skal flyttes fra grundpakken til den store pakke. Præcis frekvens vil blive 
oplyst på vores hjemmeside og på infokanalen. 
 

 

FLIMMER’s  web adresse: 
 

www.flimmertv.dk  

 

Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding 
24 89 18 00 

 
 

Bestyrelsen ser således ud: 
Formand: Karsten Larsen 
Næstformand: Ole Schou 
Kasserer: Lis Larsen 
Bestyrelsesmedlem, webmaster/infokanal: Michael Jantunen 
Bestyrelsesmedlem: Peter Leisner 


