
Referat   
Gauerslund Sogns Antenneforening. 

Generalforsamling 2007 
Onsdag d. 25/4, 2007 i Kantinen på Englystskolen 

 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

Formanden bød forsamlingen velkommen. 
Johannes Larsen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt. 
Antal fremmødte 49, heraf 49 stemmeberettiget + 2 fuldmagter.   

 
 
2. Beretning 

 
Formanden fremlagde beretning (Se Vedlagte). 
Fra salen.: 

Perfekt digital TV? 
DR TV udsendes i 16/9 i stor pakke og 4/3 i lille pakke. 
Når vi ser 16/9 TV er det langt fra altid billedbeskæringen er i orden. 
Er der noget vi kan gøre for at få en bedre billedindstilling?   

Svar: 
Per giver en kort beskrivelse af hvad digital TV er og henviser herefter til 
at læse mere om emnet på foreningens hjemmeside. 
Problemer med billedbeskæring kan umiddelbare ikke løses, da der er 
mange udsendelser som stadig bliver optaget i et 4/3 format og det vil 
forsætte i nogle år frem. 

Fra salen.: 
Har vi i antenneforeningen problemer med den igangværende og kommende 
konkurrence? Bør man ikke se på prissætning vedr. internet, konkurrenter  
ved at ændre på priser og hastigheder.   

Svar: 
Når vi ser på Radio / TV konkurrencen, mener vi at antenneforeningen er 
godt rustet, da vi er en af områdets billigste antenneforeninger. 
Prissætningen afspejler sig ved at vi i dag køber programmer billigere end 
vejledende listepriser. Til sammenligning sælger konkurrenten Profiber 
programpakker, hvor pakke-prisen er højere end listeprisen og hvor der 
desuden skal købes programmer fra Viasat som tillægsydelse (såsom TV3, 
TV3+,…).  
Vedr. internet er vi styret af prissætning fra  Dansk Kabel TV. 
Dansk Kabel TV har udtalt at de følger udviklingen og vil prissætte 
herefter. 
Vi har her i antenneforeningen mulighed for at skifte udbyder med et års 
varsel. Det er en mulighed, men vil vi bruge den? En udskiftning af internet 
udbyder vil medføre at alle der i dag har internet via. antenneforeningen 
skal have skiftet udstyr. Bestyrelsen følger prisudviklingen og hvis det 



viser sig gunstig at skifte udbyder vil antenneforeningen på en 
generalforsamling blive forespurgt.   

  
  

3. Aflæggelse af regnskab 2006. 
 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2006 (Se Vedlagte). 
 

Fra salen.: 
Hvad er data omkostninger? 

Svar: 
Diverse udgifter i forbindelse med brug af it-udstyr, såsom 
printerpatroner.  

Fra salen.: 
Hvad er assurance? 

Svar: 
Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer. 

Fra salen.: 
Hvordan aflønnes bestyrelsen? 

Svar: 
Kassereren og formanden modtager et fast honorar pr. medlem foreningen 
har. 
- Kassereren 25,- pr. medlem.  
- Formanden 15,- pr. medlem.  

 
Bestyrelsen har betalt antenne bidrag. 
Betalt kaffe og kage til bestyrelsesmøderne.  

Fra salen.: 
Man har kun et kort øjeblik til at gennemse regnskabet - er det muligt at 
lægge regnskabet på GSAF’s hjemmeside og tekst-TV? 

Svar: 
I indkaldelsen til generalforsamlingen fremgik det at interesserede kunne 
rekvirere regnskabet hos kassereren. 
Vedr. regnskab til offentlig gennemsyn afvises, da det vil betyde at vi vil 
miste en del af forhandlingsgrundlaget over for vores leverandører.  

Fra salen.: 
Er der ikke andre aktiver? 
Hvad med en inventarliste? 

Svar.: 
Aktiver afskrives ved indkøb. 
Bestyrelsen vil tage spørgsmålet vedr. inventarliste til efterretning. 

 
       Regnskab 2006 godkendt.    
 
 
 

4. Behandling af driftsbudget 2007. 
 

Kassereren gennemgik driftsbudget for 2007 (Se Vedlagte). 
 
    



5. Programbudget for 2008. 
 
Formanden indleder med en lille provokation: 
 
Der kommer flere nye programmer hver måned og ikke nok med det! De er ikke 
gratis, derimod dyrere end det prisindeks vi kender til i dag. 
Hvor er grænsen? 
 
Programbudgettet for 2007 er 1150,- kr. 
 
På sportssiden har vi i den forgangne tid modtaget Viasat sport 1, 2 & 3 til en pris på 
89,- kr. pr. medlem pr. år. Viasat sport er udgået pga. TV2 sports start. 
Bestyrelsen har valgt at bruge sendefladen på Eurosport (91,- kr. pr. medlem pr. år.) 
frem til et nyt programudvalg kan træffe beslutning om program sammensætningen 
for 2008. 
 
Formanden oplyser at prisen for den nye sportskanal (TV2 sport) bliver 353,- kr. pr. 
medlem pr. år. 
 
Hvis det programudbud foreningen har i 2007 skal bibeholdes bliver det nødvendig 
med en regulering af programbudget for 2008. 
Det anslås til at være nødvendig med et minimum budget på 1350,- kr. pr. medlem pr. 
år. 
 
Der præsenteres flere prisreguleringer på programmerne, hvorefter ordet gives frit 
til forsamlingen. 
 
 
 
 
Fra salen.: 

Hvorfor sender vi ikke DSF (tysk sportskanal)? 
Svar: 

Nedtages ikke, da det ikke er lovligt at videresende programmet via. 
antenne nettet. 
DSF kan nedtages lovligt via. parabol. 

Fra salen.: 
Der fremkommer flere ønsker om hvilke programmer der skal være som 
programudbud. 

Svar: 
Formanden præciserer at det er program udvalget der sammensætter 
programudbud.  

Fra salen.: 
Hvem er programudvalget? og er det repræsentativ nok? 

Svar: 
Programudvalget bestod i 2007 af Kim Østergaard, Bjarne Sinding, Erik 
Olsson & Per Westphal. De var valgt til at varetage det puslespil det er at 
skabe et alsidigt programudbud.  

 
 
Debatten afrundes og bestyrelsen stiller 3 programbudget forslag: 



 
Den dyre = 1750,- kr. pr. medlem pr. år. 
Den mellem = 1550,- kr. pr. medlem pr. år. 
Den billige= 1350,- kr. pr. medlem pr. år. 

 
Der stemmes.: 

 
Den dyre modtager 8 stemmer 
Den mellem modtager 20 stemmer 
Den billige modtager 27 stemmer 

 
 
Det samlede resultatet for programbudget 2008 bliver 1350,- kr. pr. medlem pr. år.  
Valget foregik ved håndsoprækning og der måtte stemmes flere gange. 
Der var 51 stemmeberettiget inkl. 2 fuldmagter. 

 
 

6. Indkomne forslag. 
 
Der er ikke modtaget forslag som skal behandles på generalforsamlingen.  

  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 
 

På valg er: 
Børkop:  Per Westphal (ønsker genvalg)  
Brejning  Rygo Møller (ønsker genvalg) 
 
Begge genvælges, ingen modkandidater. 
 
Til bestyrelsessuppleanter blev Mikael Krauze Christensen og Erik Olsson genvalgt. 
 
 

8. Valg af Revisor. 
 

Som revisor er genvalgt Poul E. Pedersen og Ove Pedersen 
Som revisorsuppleant er genvalgt Jens Christian Jensen. 

 
 

9. Eventuelt. 
 

Spørgsmål fra salen.: 
Ønsker andre lokaler til generalforsamlingen, de flere er utilfreds med  
lydforholdene.   

Svar.: 
Bestyrelsen vil tage det til efterretning.  
 

 
 
 

Ref./ Kim Østergaard. 


