
Referat af generalforsamling i Skellerup Antennelaug 
Tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 1900 
 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Ad 1: Henrik Fredslund valgt. Tilstede 13 medlemmer inklusiv 
bestyrelsen, samt 2 fuldmagter.  

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
planer for det kommende år til godkendelse. 
 
Bestyrelsens beretning for 2015 og planer for 2016 

 
En kort og enkel beretning. Det har været et stille år indtil nu! Vi har fået løst 
problemerne med vores TRX tv-modtagere takket være Johns stædige insisteren over 
for Triax på, at der var noget galt med dem. Der er kommet EPG på alle digitale kanaler, 
også dem fra Viasat. AntenneIP kører nu med 3 forskellige hastigheder på 1, 25 og 
50Mbit/sek til en fornuftig pris og tilfredsstillende stabilitet. 
 
Vi slukkede for de analoge kanaler d. 1. april som en af de sidste antenneforeninger i 
Danmark. Vi har ikke hørt fra nogen at det har været et stort afsavn at undvære 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 i pris, og det sidste år har 
foreningen ikke haft reelt overskud på driften. Bestyrelsen foreslår derfor 
kontingentstigninger under pkt. 5. 
 
For de kommende år har bestyrelsen gjort sig nogle tanker om foreningens fremtidige 
leverandør af internet og tv. Vores aftale med AntenneIP er blevet opsagt til slutningen 
af i år som fastsat i kontrakten og som lovet på sidste års generalforsamling. Bestyrelsen 
har i den forløbne periode brugt megen tid på at tale med forskellige udbydere, og vi 
har fundet 3 forskellige muligheder som vi vil omtale nærmere i bestyrelsens forslag om 
fremtidig leverandør under punkt 4 ”Indkomne forslag”. 
 
Følg også med på vores hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk, hvor referatet fra 
generalforsamlingen og denne beretning også vil være at finde. 
Tak 

http://www.skellerupantennelaug.dk/


 
På bestyrelsens vegne 
Peter Iversen 
formand 

 
Ad 2: Godkendt 
  

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Forsikringen er steget til det dobbelte (ca. 25.000kr). Vi er lige nu 106 
medlemmer.  
Ad 3: Regnskab godkendt. 
 
4. Eventuelle forslag 
     Bestyrelsen har forslag om valg af fremtidig internet og tv 
     leverandør. Ingen andre forslag modtaget. 
 

”Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen  

i Skellerup forsamlingshus tirsdag d. 22. marts kl. 19 om bl.a. fremtidens tv og internet i 
Skellerup som lovet på generalforsamlingen i 2015. 
Vores nuværende kontrakt med AntenneIP om levering af internet er opsagt og udløber 
ved udgangen af 2016, og det er derfor bestyrelsens holdning, at vi vil spørge 
medlemmerne om, hvad de ønsker i fremtiden. 
Bestyrelsen har undersøgt markedet for internet og tv udbydere, og har fundet 3 mulige 
leverandører: 

1. YouSee vil gerne levere både tv og internet til Skellerup. Det er dog ikke gratis, 

idet de kræver en 5-årig kontrakt på levering, og samtidig vil prisen på tv og 

internet være væsentlig højere i de første 5 år sammenlignet med f.eks. 

Ullerslev, da de vil udskifte store dele af vores netværk med deres eget udstyr. 

Den investering skal vi så betale i form af højere priser i 5 år. Derefter er udstyret 

vores eget, men er nok ved at være forældet. Såfremt der sker skader på kabler 

skal vi selv betale reparation eller udskiftning, og det kan blive dyrt. YouSee 

sørger for resten. 

 

2. EnergiFyn vil også gerne levere internet og tv til Skellerup og omegn. Prisen på 

deres tv-kanaler og internet er dog højere end de nuværende. De tilbyder at 

grave fibernet til alle huse i Skellerup gratis såfremt man er medlem af 

Antennelauget. Ellers koster det deres normalpris. Ulempen er, at vores 

nuværende kabler og udstyr bliver til overs og ude af drift. Det betyder, at 

såfremt vi på et senere tidspunkt ønsker at sige farvel til EnergiFyn og gå tilbage 



til vores eget kabelnet, så er det umuligt. Vælger vi EnergiFyn, så er der KUN 

deres netværk tilbage. Det kræver i øvrigt en vedtægtsændring, idet EnergiFyn 

ejer nettet - også når kontrakten udløber efter 5 år, så vi er bundet til dem. 

EnergiFyn tager sig af alle driftsudgifter. 

 

3. AntenneIP og Andersens Antennemontering vil gerne fortsætte med at levere 

internet og service til os i fremtiden. Der skal ikke foretages ombygninger eller 

graves kabler ned i den forbindelse, så det er den absolut billigste valgmulighed. 

Den giver os stor valgfrihed til at ændre i programpakker, priser og kanaler, samt 

gratis service fra Andersen i kontraktens løbetid. Desuden vil det trådløse 

radiolink vi har i øjeblikket blive erstattet af en fast fiberforbindelse til 

internettet ifølge det kontraktudkast vi har modtaget. Det vil give et mere stabilt 

internet.  

 
Vi opfordrer alle medlemmer til aktivt at deltage i mødet, så vi kan komme videre 
med at sikre Skellerup en fremtid med endnu bedre internet og tv. Valget bliver 
afgjort med simpelt flertal, og resultatet offentliggøres umiddelbart efter på 
foreningens hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk. 
HUSK: Den der stemmer bestemmer!” 
 

Ad 4: Der blev diskuteret frem og tilbage, og i lyset af de seneste begivenheder 

omkring AntenneIPs konkurs, kunne bestyrelsen ikke entydigt anbefale dem som 
fortsat leverandør af internet. Derfor blev anbefalingen, at se nr. 3 som at vi 
fortsat skal være en selvstændig forening med eget kabelnet, og så finde en 
effektiv og troværdig leverandør af internet.  
Derefter afstemning. 
0 stemte for YouSee, 1 for Energi Fyn og resten, inkl. de 2 fuldmagter, for at vi 
fortsætter som selvstændig forening, altså nr. 3. Bestyrelsen pålægges derfor, at 
arbejde for at finde den bedste internet leverandør vi kan. 
 
5. Budget for 2016 samt fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår kontingentstigninger så pakkerne 
     koster: Pakke 1 = 2100kr (175/mnd), pakke 2 = 4500kr 
     (375/mnd) og pakke 3 = 6000kr (500/mnd). 
Ad 5: Kontingentstigning er vedtaget. Dorthe spurgte bekymret om det 
nu var nok. Det mente kassereren dog. Som en god service så kan man 
evt. kontakte Jan hvis man ønsker at betale på en anden måde end 
helårligt, f.eks. kvartalsvis. 



 
 
6. Valg af bestyrelse 
    Peter Iversen  (genvalgt) 
   John Henry Jensen  (genvalgt) 
 
    Valg af bestyrelsessuppleant 
       Leif Rask    (genvalgt) 
   
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 På valg: Jørgen Stæhr  (genvalgt) 
   Torben Andersen   (genvalgt) 
 
8. Eventuelt: 
a. Ved valg af ny internet leverandør skal det kræves at routeren 
fungerer bedre med det trådløse internet. Rigtig mange har problemer 
med den udleverede Cisco 3925. En midlertidig løsning er at købe sin 
egen trådløse router/access point, og så få Erling til at slå det trådløse 
net fra i den udleverede Cisco 3925 router. 
b. Kaj: Er der andre der har svingende hastighed? Både ja og nej. En 
mulig årsag kan være at CMTS’en ikke er en DOCSIS 3 CMTS, men kun 
kører DOCSIS 2. 
c. Karin: Ønsker orientering/møde når bestyrelsen har fundet den nye 
leverandør af internet, så vedkommende kan præsentere sig selv og de 
muligheder vedkommende kan tilbyde. Det sørger vi for. 
d. Ved diverse tekniske problemer, spørg da gerne en fra bestyrelsen i 
stedet for at ringe 20-30 gange til Erling. Telefonnumrene står på 
hjemmesiden. 
 
Tak til Henrik for god mødeledelse. 


