
Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug 
Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 1900 
 
Tilstede: 10 medlemmer + bestyrelse, revisorer og suppleanter 

 
 
 

1. Valg af dirigent.  
Ad 1: Keld Cramer Hjort valgt 

 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
    planer for det kommende år til godkendelse.  

Ad 2: Bestyrelsens beretning for 2014 og planer for 2015 
 

En kort og enkel beretning. Jeg kan begynde ligesom sidste år. Det har været et 

interessant år! Vi havde igen regnet med, at alle problemer var løst med hensyn til tv-

signaler og at internettet skulle køre med fuld fart. Det gik desværre heller ikke helt som 

forventet i år. Der er dog kommet EPG på alle digitale kanaler, også dem fra Viasat. 

Nogle kanaler pixelerer en gang i mellem og internettet leverer stadig ikke den lovede 

stabilitet og hastighed. Som noget nyt tilbyder AntenneIP nu 3 forskellige hastigheder på 

1, 25 og 50Mbit/sek til en fornuftig pris. Det må vi så håbe er en tilfredsstillende løsning.  

 

Som vi oplyste om på generalforsamlingen sidste år, så lukker vi de analoge kanaler d. 1. 

april som en af de sidste antenneforeninger i Danmark. Fra næste år vil der blive kappet 

yderligere en luns af vores frekvensområde, idet 700MHz båndet vil blive frigivet til 

mobiltelefoni, og bl.a. derfor skal vi have ryddet ud i unødvendig brug af frekvenser, så 

der bliver bedre plads til vores digitale kanaler. Erling-antennemand deltager desværre 

ikke i mødet, så der bliver ikke lejlighed til at stille spørgsmål til ham denne gang. Har i 

nogle spørgsmål til Erling, så giv dem til bestyrelsen, så sørger vi for, at han får dem. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og budgettet for det kommende år 

diskuterede vi som sædvanligt hvor meget vi skulle foreslå at hæve kontingentet, da 

programmerne, som kassereren vil fortælle, er steget voldsomt i pris, og det sidste år har 

foreningen ikke haft overskud på driften. Bestyrelsen foreslår derfor kontingentstigninger 

under pkt. 5. 

 

For de kommende år har bestyrelsen gjort sig nogle tanker om foreningens fremtid. Vores 

aftale med AntenneIP bliver opsagt i slutningen af i år med 1 års opsigelse som fastsat i 

kontrakten. Det er ikke fordi vi absolut vil af med Erling, men så vil vi stå frit når den 5 

år lange bindingsperiode udløber pr. 31/12 2016. I løbet af foråret 2016 vil vi tage 

kontakt til flere forskellige udbydere af tv og internet og høre nærmere om, hvad de kan 



tilbyde os. Derefter vil vi sørge for et oplæg til næste års generalforsamling eller evt. 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens fremtid på programmet. 

 

Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra 

generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde. 

Tak 

 

På bestyrelsens vegne 

Peter Iversen 

formand 

Kim oplæste beretningen i formandens sygefravær – godkendt. Et 
enkelt spørgsmål om lukning af de analoge kanaler. Ja, de lukkes 
d. 1. april som annonceret til sidste generalforsamling, og eneste 
mulighed er en digital boks eller nyt tv. 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Ad 3: Kassereren aflagde regnskabet der blev godkendt uden 
kommentarer. 
 
4. Eventuelle forslag 
  Der er ingen indkomne forslag. 
 
5. Budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent. 
 Bestyrelsen foreslår kontingentstigninger på pakke 1 på 
     150kr, pakke 2 på 250kr og pakke 3 på 350kr.  
Ad 5: Budget godkendt uden bemærkninger. Prisen for pakkerne 
vil herefter være:  
     Pakke 1: 1950kr/år.  
     Pakke 2: 4250kr/år.  
     Pakke 3: 5750kr/år. 
 
6. Valg af bestyrelse 
    Kim Sørensen   (genvalgt) 
   Jan Nauerby   (genvalgt) 
   Stefan Wilkens   (genvalgt) 
 
    Valg af bestyrelsessuppleant 
       Leif Rask    (genvalgt) 
   
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 På valg: Jørgen Stæhr   (genvalgt) 

http://www.skellerupantennelaug.dk/


   Torben Andersen   (genvalgt) 
 
8. Eventuelt 
Ad 8:  

1. Stor ros fra et medlem – aldrig problemer.  

2. En anden bemærkede de flere nedbrud der havde været her i 

begyndelsen af det nye år.  

3. En bemærkede de svingende internet hastigheder.  

4. En ønskede kanaloversigten opdateret på hjemmesiden – bliver 

opdateret. 


