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Antennelauget FLIMMER 

   
Referat fra ordinær generalforsamling  

  
Onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA 

 
  

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 
3. Aflæggelse af årsregnskab 2010 
4. Indkomne forslag 
5.  Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 
     tilslutningsafgifter og rykkergebyr 
6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

     Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge 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.      

8.  Eventuelt. 
  
 

Formand Karsten Helbo Larsen bød velkommen.  
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Eigil Mørk, som blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten, Eigil Mørck, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i 
henhold til vedtægterne.  
 
Dirigenten bemærkede, at formandens beretning og regnskabet ikke var lagt op på hjemmesiden rettidigt i 
forhold til det bestyrelsen havde lovet.  Dirigenten forespurgte om der var protester imod dette, hvilket der 
ikke var. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for gyldig. 
 
Til stemmetællere meldte Jørgen Kjelkvist og Ole Zeuner sig. 
 
Det blev konstateret at der var fremmødt 21 stemmeberettigede medlemmer inkl. de 5 
bestyrelsesmedlemmer, og ingen havde fuldmagt med fra andre. 

 
 

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed. 
Formanden læste den udleverede og offentliggjorte beretning op. 
 
Kommentar/spørgsmål til formandens beretning blev fremlagt også emner der måske tilhørte eventuelt. Der 
blev ikke refereret navn på de personer der stillede spørgsmål. 
 

Spørgsmål: Hvorfor blev der ikke indkaldt til ekstraordinær generalforsamling da forhandlingerne med Stofa 
gik i stå, og hvad var alternativet til Stofa? 
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Bestyrelsens svar: Forhandlingerne blev først endeligt afbrudt i slutningen af december. Alternativet var 
Yousee som tidligere var fravalgt.  Et 3. alternativ var at FDA i oktober havde meddelt, at de var i gang med 
at etablere en ”fælles” antenneforening for antenneforeninger i Danmark med et fælles fibernet via Global 
Connect hvor der kan leveres digitalTV, lynhurtigt internet samt telefoni til lave priser. Anteneforeningen 
Eriksminde har fiberforbindelse via Global Connect og tilbyder allerede nu fx. Internet 40/10 mb til kr. 
129/mdr. Inkl. Telefonabonnement.  
 
I venten på at dette bliver etableret er vi igang med en aftale med Boxer om at tilbyde Boxertv via vores 
kabelnet. Boxer vil tilbyde medlemmer af antennelauget en fordelsaftale som giver billigere priser og 
samtidigt mulighed fpr digital TV samt individuelle pakker udover den obligatoriske grundpakke i foreningen. 
 

Spørgsmål: NVE fibernet er meget aggressiv og tilbyder tilslutning GRATIS, vi må have gang i noget i 
Flimmer. 

Svar: Det er korrekt at NVE (WAOO) er meget aggressive. El-selskaberne startede op i Havdrup for tre år 
siden. Men de er først på det sidste blevet meget aggressive, og forærer tilkobling gratis, samt et billigt første 

år. Kommentar fra salen: Bemærk at der nederst på skrivelsen står med meget småt, at prisen kun er 
gældende for det første år. 
 

Spørgsmål: Jeg har mange spørgsmål, men generelt troede jeg, at når der var vedtaget på en 
ekstraordinær generalforsamling, at vi valgte Stofa, så var det en AFTALE. 

Bestyrelsens svar: Under de afsluttende forhandlinger med Stofa, fremkom de med urimelige krav, bl.a. 
ville de ikke gå under 5 års aftale, og priserne steg pludselig efter vores ekstraordinære generalforsamling i 
2010. Bestyrelsen havde ikke mandat til at indgå en 5 årig aftale, hvilket bl.a. den ekstraordinære 
generalforsamling med Ove Halfdan Nielsen i spidsen havde pålagt bestyrelsen ikke at gøre. 
 

Spørgsmål. Har bestyrelse haft kontakt til NVE (Waoo) om leverance til antenneforeningen.  Jeg har talt 
med dem, og det kan de godt. 

Bestyrelsens svar: Det har vi ikke. 
 

Spørgsmål: Jeg vi tage kontakt til NVE og høre om deres tilbud til antenneforeningen, og give jer svaret. 

Bestyrelsens svar: Det synes vi er en god ide, vi ser frem til at høre fra dig. 
 

Spørgsmål: Vi har ikke internet, men ser på Infosiden, det er dog meget svært at nå at de interessante sider, 
da det forsvinder for hurtigt, og der er lang tid til, at siden dukker op igen. 

Bestyrelsens svar: De sider der er længst på er 25 sekunder. Vil se på at forlænge dem lidt, der er jo stor 
forskel på hvor hurtigt vi hver især læser. 
 

Spørgsmål: Hvorfor kan vi ikke bare lukke Flimmer så man er frit stillet, og der er en ny medielov på vej. Kan 
man ikke vedtage at nedlægge flimmer. 

Bestyrelsens svar: Det er vedtaget i lokalplan og tinglyst som servitutter til matriklerne, derfor kan det ikke 
lade sig gøre. Den nye medielov er meget usikker, men den vil generelt sikre en overgangsordning for 
eksisterende foreninger, og nok koncentrere sig om fremtidige brugere. Men der vil givet ske noget over de 
næste år. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 

 
3. Aflæggelse af årsregnskab 2010 

Kassereren Lis Larsen gennemgik regnskabet.  
 
Efter et enkelt spørgsmål og svar fra Lis blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 

 

4 Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
PAUSE – med drikkevarer til forsamlingen 
 
 

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, 
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     tilslutningsafgifter og rykkergebyr  
 
Formanden fremlagde budget for 2011. 
 
Bestyrelse har valgt at lade pakkepriserne stige i henhold til de stigende afgifter, og ikke gnave yderligere af 
vores kapital. 
 
Der var forslag fra generalforsamlingen om at tage kr. 20.000,- til indtægt fra godkendt erstatning fra retssag 
med ABØ II.  Bestyrelsen syntes dette var rimeligt. 
 
Samt forslag til ikke at lade pakke priserne stige. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer fra generalforsamlingen, og budgettet blev godkendt med en stemme 
imod. 

   

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter 

     Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager gerne genvalg. 

      Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg.  

 
      Alle blev genvalgt med applaus 

 
7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

 

     Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant.  
 
Det blev meddelt af formanden, at alle modtager genvalg. 
 
Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 

8. Eventuelt 
 
Der var ikke yderligere kommentarer under eventuelt, blev vist drøftet med kommentarer til formandens 
beretning. 
 
Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for færdig, og takkede for god ro og orden. 
 
 

 
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 


