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Antennelauget FLIMMER 
 

Referat fra ordinær generalforsamling 
 

Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.00 Pa   Havdrup Skole, i Storrum IA 
Dagsorden 
 
1.Valg af dirigent 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed  

3. Aflæggelse af a  rsregnskab 2011  
4. Indkomne forslag  

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af a  rskontingenter, tilslutningsafgifter og           
rykkergebyr 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter  
Ole Schou, Lis Larsen og Peter Leisner er på valg. Alle modtog genvalg. Nuværende suppleanter,         
Jørgen Svendsen og Ole Zeuner var på genvalg. Ole Zeuner modtog ikke genvalg. 
7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant  
Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, Werner Krog-Jensen modtog ikke genvalg som revisor 
supplant.  
8. Eventuelt.  
 
Bestyrelsesmedlem  Michael Jantunen  bød velkommen da formand Karsten Helbo Larsen desværre var 
syg. 
 
1. Valg af dirigent  

    Bestyrelsen foreslog Eigil Mørk, som blev valgt uden modkandidat. 
 
Dirigenten, Eigil Mørk, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i 
henhold til vedtægterne.  
 
Til stemmetællere meldte to sig – Dorthe Andersen & Jørgen Svendsen 
 
Det blev konstateret at der var fremmødt 27 stemmeberettigede medlemmer inkl. de 5 
bestyrelsesmedlemmer, og 5 fuldmagt med fra andre.  
 
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed.  

    Michael Jantunen læste den udleverede og offentliggjorte beretning op.  
 
Kommentar/spørgsmål til formandens beretning blev fremlagt også emner der tilhørte eventuelt. Der blev 
ikke refereret navn på de personer der stillede spørgsmål.  
 

Beretningen blev vedtaget 
 
3.Aflæggelse af a  rsregnskab 2011 
   Kassereren Lis Larsen gennemgik regnskabet.  
   Efter et enkelt spørgsmål og svar fra Lis blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 

 
 



4 Indkomne forslag  
 
Ny foreslået tekst §9 stk. 5 : ikke vedtaget 
Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden, eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre 
medlemmer af bestyrelsen, finder det på krævet. Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsens møder 
med ret til at udtale sig, men uden stemmeret.  
Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter og 
godkendes pr. mail indenfor 14 dage. Efter referatets godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt 
på foreningens website.  
 

Ny forslået tekst  §9 stk. 6: Ikke vedtaget  
Stk. 6. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at antage en regnskabskyndig, lønnet kasserer, 

der ikke ma   være medlem af foreningen, til at forestå foreningens regnskabsførelse.  

 
4.2. Oplæg til eget internet : flertal stemte imod budgetforslag 
 

Bestyrelsen har arbejdet for at etablere eget internet i Flimmer regi. Vi har derfor sat på dagsordnen 
dette punkt, så vi kan diskutere og beslutte om vi skal gennemføre en større investering i etablering 
og drift af eget internet i Flimmer regi. Dette vil gøre os i stand til at tilbyde hurtigere hastigheder til 
under markedspris fx. 40/30 Mbit pr. Sekund for kr. 125- 150 pr. Måned., eller Alternativt kan vi tage 
imod tilbud om internet løsning fra YouSee bredbånd, hvor de tilbyder nogle attraktive funktioner i 
forbindelse med ens pakkeabonnement . Som fx. Webtv, TV på iPad, iPhone og 10 mill. 
musiknumre fra Yousee play til pc. Priser og hastigheder følger de gængse markedspriser som fx. 
10 / 1 Mbit til kr. 179 pr. måned / eller 40 / 4 Mbit til kr. 319 pr. måned.  
 
Netop dette punkt på dagsordenen skabte en livlig debat. Bestyrelsen argumenterede for ved 
etablering af eget internet, ville foreningen stå stærkere i fremtiden når ny TV-aftale skulle aftales om 
ca- 2-3 år. Etablerer foreningen egen fiber forbindelse vil vi udover at kunne tilbyde medlemmerne 
lynhurtigt og billigere internet, også vil kunne få leveret TV via fiber fra andre leverandører.   
 
Mange medlemmer argumenterede imod investeringen, da de ikke kunne se hvorfor de skulle være 
med til at betale så stort et beløb til internet, når de ikke engang brugte foreningens nuværende 
internet. Et medlem ville også vide hvormange der egentlig havde internet via Flimmer. Dette vidste 
bestyrelsen ikke, eftersom aftale med det enkelte medlem er direkte med Dansk Kabel TV. 
Bestyrelsesen mente dog at tallet lå på ca. 80 medlemmer.  
 
Når nu antallet var så lille, så mente et andet medlem ikke at det var relevant at investere så mange 
penge når kun få brugte internet i Flimmer regi. Bestyrelsen var dog overbevist om at tilbød man 
hurtigere internet til det halve af konkurrenternes priser, fx. TDC, Yousee, Waoo, ville flere 
medlemmer helt sikkert være interesseret. 
 
Ydermere ville eget internet også generere et lille provenu, så iflg. bestyrelsens beregninger ville  
internet investeringen være tilbagebetalt indenfor ca 2,5 år. Denne beregning er foretaget med 100 
internet medlemmer.  
 
Et andet medlem mente en antenneforening handlede om levere TV-signaler til medlemmerne, og 
havde ikke noget at gøre med at drive eget internet. Bestyrelsen må dog gøre opmærksom på at § 3 
i vedtægterne omtaler at tilbud om elektroniske tjenester også er en del af foreningens områder. 
 
Et flertal i forsamlingen ønskede ikke at der blev afsat så stort et investeringsbeløb til at oprette eget 
internet. 
  

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af a  rskontingenter,     
tilslutningsafgifter og rykkergebyr  
 



 Budget på investering i eget internet, kr. 400.000 blev ikke vedtaget. Beløb på 300.000 var taget fra 
egenkapitalen. Budget bliver vedtaget med det forbehold at de resterende kr. 100.000 til  

 nyt internet blev slettet og brugt til nedsættelse af kontingent.   
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter  
 

Ole Schou, Lis Larsen og Peter Leisner blev genvalgt .  
             Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen blev genvalgt og ny suppleant Peter Toft blev valgt. 

 
7.  Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant  

Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess blev genvalg.  
Revisorsuppleant Orla Dam Larsen blev valgt. 
 

 

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.  

 
 
9. Ekstra ordinær generalforsamling  
 Herefter bød Michael Jantunen velkommen igen og  Eigil Mørk blev igen valgt til dirigent. 

 
 
Ny forslået tekst § 11, stk. 4 : vedtaget 
Bestyrelsen arbejder for at give enkelte medlem den største mulig frihed for indivuelt valg, efterhånden som 
teknologien og økonomien tillader det 

 
Ny forslået tekst §7 stk. 2 : vedtaget 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes 
skriftligt med 21 dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er 

udsendt placeres den pa   Flimmers hjemmeside og pa   Flimmers infokanal pa   TV. Samtidig med indkaldelsen 
placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.  
 
 

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  

 


