
Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug 
Mandag d. 25. februar 2013 kl. 1900 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Ad.1: Brian Pedersen valgt. Der var 18 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede samt Jesper Madsen fra BoxerTV og Erling 
Nielsen fra Andersens Antennemontering/AntenneIP. 

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

Ad.2: Bestyrelsens beretning for 2012 og planer for 2013 
 

Det har været et interessant år! Vi havde regnet med, at alle problemer var løst med 

hensyn til tv-signaler, at internettet skulle køre med fuld fart på 100Mbit, og at 

bestyrelsen ville være i fuld gang med at afprøve IP-tv. Det gik desværre ikke helt som 

forventet. Tv-signalerne mangler tit synkronisering mellem lyd og billede, nogle kanaler 

går i sort og genstarter, internettet leverer ikke i nærheden af 100Mbit, og IP-tv ligger 

LANGT ude i horisonten. Bestyrelsen er bestemt ikke tilfreds med denne status og det er 

medlemmerne heller ikke. Vi forventer, kort sagt, at Andersens Antennemontering - eller 

AntenneIP - lever op til deres ansvar og flotte ord fra indgåelsen af kontrakten, og sørger 

for at de nævnte problemer bliver løst! Erling-antennemand deltager i mødet, så der 

bliver lejlighed til at stille spørgsmål lidt senere. 

 

Bestyrelsen sidder naturligvis ikke og kigger passivt på denne udvikling, men har 

desværre begrænset økonomisk mulighed for at gøre ret meget selv. Derfor er det ekstra 

glædeligt, at vi nu har fået mulighed for et samarbejde med BoxerTV om mange nye tv-

kanaler efter frit-valgs princippet i stedet for IP-tv. Dette samarbejde vil vi komme 

nærmere ind på under pkt. 4. Som en ekstra sidegevinst ved dette samarbejde er der nu 

også en reel mulighed for at få en fiberforbindelse til antennehuset, så vi får stabile tv- og 

internet-signaler. Denne fiber vil også kunne give os endnu flere muligheder fra BoxerTV 

og andre udbydere. 

 

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

diskuterede vi som sædvanligt i bestyrelsen, hvor meget vi skulle foreslå at hæve 

kontingentet. Programmerne er også som sædvanlig steget, og vi har stadig en dyr 

kassekredit som vi er ved at arbejde væk. Vi har to forslag til kontingent afhængigt af, om 

forslaget om at indlede et samarbejde med BoxerTV bliver vedtaget eller ej. Mere om det 

under punkt 4 og 5. 

 



Vi har store planer for 2013, og håber på, at samarbejdet med BoxerTV kan give vores 

medlemmer det efterspurgte frie valg af ekstra tv-kanaler samt ordentlig hastighed på 

internettet. Jesper Madsen fra BoxerTV er til stede og vil fortælle om det nye samarbejde 

når vi kommer til pkt. 4. 

 

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 

 

Beretningen godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  
Ad.3: Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Medlemmerne kan 
gennemse regnskabet hos kassereren. 
 
4. Eventuelle forslag 
  Der er indkommet følgende forslag: 
     - Bestyrelsen foreslår et samarbejde med BoxerTV fra 1/10-13 
 
Ad.4: Jesper Madsen fra BoxerTV fortalte om fordelene og 
mulighederne ved samarbejdet. Der var en god og lang diskussion 
om fordele og ulemper ved BoxerTV, valgfrihed, priser, kanaler i 
pakkerne samt sammenligninger af priser for kanaler for 
privatpersoner kontra foreningen. Den sammenligning faldt ud til 
fordel for foreningen, idet foreningens medlemmer ikke betaler årlige 
kortgebyrer og andre afgifter.  
Kanalerne i de 2 pakker kræver IKKE kort eller boks. Hvis man vil 
have de ekstra valgfrie kanaler, skal man have ekstraudstyr. Man kan 
få op til 3 kort pr. husstand. 
Ved den foreslåede kanalsammensætning af lille og stor pakke, vil en 
del medlemmer, som f.eks. gerne vil se TV2 Charlie, kunne spare 
penge ved at kun vælge den lille pakke.  
Der kommer mere information om indholdet af pakkerne samt om de 
praktiske ændringer efter påske.  
For at kunne få frit-valg af de mange ekstra kanaler fra BoxerTV er 
det nødvendigt, at man har den store pakke. Efter 1. oktober vil 
udvalget af kanaler fra BoxerTV blive endnu større. 

http://www.skellerupantennelaug.dk/


Efter diskussionen blev der stemt om man ønskede valgfrihed eller 
ville beholde den nuværende pakkestruktur. For valgfrihed stemte 12, 
2 var imod og 4 ved-ikke. Forslaget er vedtaget, og bestyrelsen 
igangsætter samarbejdet med BoxerTV. Der vil blive afholdt 
informationsmøde i løbet af sommeren inden ændringerne træder i 
kraft. Man er altid velkommen til at spørge bestyrelsen om info. Vi vil 
svare så godt vi kan. 
 
5. Budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent 
    Bestyrelsen foreslår følgende 2 muligheder: 

a. Med BoxerTV: Lille pakke=2460kr stor=4000kr 
b. Uden BoxerTV: Lille pakke=2500kr stor=3900kr 

 
Ad.5: Efter vedtagelsen af samarbejdet med BoxerTV er prisen pr. 1. 
okt. 2013 2460kr for lille pakke og 4000kr for stor pakke. Der kan dog 
ske nedadgående ændringer i priserne ved en anden 
kanalsammensætning. Mere info om det efter påske. 
 
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) 
   Torben Andersen   (genvalgt) 
 

8. Eventuelt: 
1. Flere medlemmer har fået rykkere og gebyrer på forkerte 
opkrævninger. Fra sommer vil det blive muligt at tilmelde 
opkrævningen til PBS og derved hindre fejl. 
2. Der blev udtrykt interesse for at få SMS-info om planlagte 
afbrydelser eller ved længerevarende uheld. Der vil i løbet af den 
nærmeste fremtid blive lavet en funktion på hjemmesiden, så man 
kan tilmelde sig muligheden. 
3. Erling beklagede meget den manglende fiberforbindelse, men 
mente at der var en reel mulighed for at vi kunne få den fra 



GlobalConnect som en del af den nuværende kontrakt. Ellers vil der 
blive set nærmere på muligheden for at grave en fiber fra motorvejen 
til antennehuset uden at antennelauget skal betale noget. 
 
Mødet sluttede kl. 21.00, og formanden takkede dirigenten for vel 
udført arbejde. 


