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REFERAT af Ordinær Generalforsamling 2009 i Gauerslund Sogns 
Antenne Forening - onsdag d. 27.04.2009 på Englystcentret, Børkop. 
 
Tilstede var hele bestyrelsen – ref. Bjarne Sinding. 
 
19 stemmeberettigede medlemmer. 
 
Formanden Per Westphal bød velkommen til årets generalforsamling – 
herefter gik generalforsamlingen i gang. 
 

1. Valg af dirigent - 
Johannes Larsen blev valgt.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt 
i forhold til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var derfor 
beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning. 
Formandens beretning blev fremlagt. 
Under beretningen kom formanden ind på kassererens ønske om 
fratræden. Der blev applauderet for kassererens mangeårige virke, 
og den afgående kasserer fik blomster og gaver. 
De efterfølgende spørgsmål til formandens beretning handlede om 
sammenhængen mellem det digitale spejl og HD TV, herunder pris 
og hvordan medlemmer opnår at kunne se HD-TV. Formanden 
forklarede forskellen, og hvorledes medlemmerne kunne se disse 
programmer ved tilkøb af kort, boxleje og fremskaffelse af en 
særlig HD-box – begge dele fra YouSee. 
Andre medlemmer ”takkede”  programudvalget/bestyrelsen for 
indførelse af TV2-Sport. 
Herefter var der spørgsmål til ”striber mv.” på signalerne. 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 

3. Regnskab 2008. 
Foreningens regnskab blev fremlagt og gennemgået af ReviPartner. 
Der var spørgsmål til, hvorledes det fremtidige tilslutningsbidrag 
skulle finansieres, da det forventede fremtidige medlemstal ikke vil 
stige væsentlig.  
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 



Referat af Generalforsamling 2009  
Side - 2 - 

4. Budget 2009. 
Blev fremlagt af den nye kasserer Kim Østergaard Nielsen. 
Bestyrelsens oplæg til stigning i driftsbidraget med kr. 50/medlem, 
blev kommenteret, og herefter blev budgettet taget til efterretning. 
 

5. Beløbsramme til indkøb af programmer for 2010. 
PW gennemgik baggrunden for, at bestyrelsen indstiller til 
forhøjelser på henholdsvis 50,-/mellempakken og 100,-/fuld 
pakken. Hertil kommer driftsbidraget og CopyDan afgift, disse 
udgifter er ens for alle 3 pakker. 
Prisstigningen er således udtryk for den generelle prisstigning for 
programmerne, og det må forventes, at programudbuddet næste 
år vil være mindre. 
Der vil igen i år blive nedsat et programudvalg bestående af 
medlemmer af foreningen, samt bestyrelsesmedlemmer. 
Programudvalget vil indstille til bestyrelsen. I udvalget vil der blive 
taget stilling til ”de mest populære programmer, alsidighed og 
noget for børn/unge” 
Det indstillede beløb for mellem og fuldpakken blev herefter 
godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Idet kassereren stopper i sin bestyrelsperiode, 1 år før tiden, blev 
Sten Boi Pedersen, Brejning valgt som bestyrelsesmedlem. 
Bjarne Sinding, Brejning og Jens Peder Nielsen, Børkop  blev 
genvalgt for en ny 3-årig periode. 
Som supp. blev Erik Olsson, Børkop og Allan Christen, Brejning 
valg for en 1-årig periode. 
 

8. Valg af revisorer. 
Foreningens revisor og suppl. blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt. 
Her blev der diskuteret, om fremtidens mobile internet vil skade 
GSAF. 
PW oplyste, at han var sikker på, at pris og hastighed måske vil 
betyde ændrede priser for foreningens medlemmer. Foreningen for 
en meget fin og god service fra Dansk Kabel TV. 
Foreningen ser frem til konkurrencen. 
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GSAF contra ProFiber. 
Et tilsvarende TV udbud fra ProFiber er pt. dyrere end GSAF 
udbuddet – det samme gælder også udbuddet fra Boxer. 
PW forventer ikke et fald i medlemstallet, da GSAF fortsat hører til 
blandt de absolut billigste antenneforeninger i området, og også i 
sammenligning med de forskellige udbydere. Det er altid vigtigt at 
”tage lommeregneren frem”, hvis man som medlem ”skulle blive 
fristet”. 
 
Viasats nye tiltag – TV3 Puls blev kommenteret.  
Pt har TV3 Puls enerettigheder på bl.a. fodboldlandsholdets 
udekampe. Da kanalen kun er en prøvekanal i april, vil der være 
fodboldkampe som foreningens medlemmer ikke vil kunne modtage 
fremadrettet. Der var enighed om, at foreningen og FDA ikke blot 
skal acceptere flytning af ex. Sportsbegivenheder til andre ”søster 
kanaler” og ej heller prisstigninger. Men pt. er der ikke tale om et 
formaliseret samarbejde antenneforeningerne imellem. 
Rettigheder flytter hele tiden! 
Der vil også senere på året komme en ny kanal ”9’eren”. Denne 
kanal vil også udbyde internationale sportsevents. 
 
Den nye udstykning v. Pjedstedvej er ikke med i foreningen. GSAF 
vil ikke investere i kabelføring mv. uden at have en forventning om 
kommende nye medlemmer. 
 
Til sidst takkede den afgående kasserer Rygo Møller 
generalforsamlingen og bestyrelsen for tilliden gennem de 40 år, 
hvor han var medlem og kasserer i GSAF. RM har altid sat et godt 
og positivt samarbejde i højsædet – og ikke mindst, at foreningen 
altid har haft en god og sund økonomi. 

 
------------------------------------- 
Dirigent Johannes Larsen takkede forsamlingen for en god og hyggelig 
Generalforsamling. 
 
Der var herefter en del merchandise til medlemmerne – overskud fra 
foreningen 40-års fødselsdag i efteråret. 


