
Referat fra generalforsamling 2015 i 

Hundigegaard Antennelaug 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent (konstatering af fuldmagter) 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af tilslutningsafgift og abonnementsafgift 

5. Eventuelle forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er: 

Formand Arne Rügge  
Vibeke Sneistrup 

suppleant  
7. Valg af revisor 

valg af revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
1. Henning Christoffersen valgt ved akklamation. Ingen fuldmagter 

modtaget. 
 

Da kassereren var utilpas blev aflæggelse af regnskab og budget, med 

generalforsamlingens samtykke, rykket frem før formandens beretning. 
 

3. Der blev spurgt til indholdet i diverse posten, porto/omdelingsposten 
samt kontorartikler. Posterne indeholdt bl.a. betaling til de unge 

mennesker, der fordelte indkaldelser og papir og printerpatroner, da 
bestyrelsen selv lægger printere til. Regnskabet herefter taget til 

efterretning. 
 

4. Budgettet blev fremlagt. Der var en ændring idet kontingentet skulle 
ændres til 1.700.000. Stigningen i kontingent går stort set udelukkende til 

YouSees øgede priser. Efter debat blev kontorartikler ect. nedsat til 
10.000, hvorefter budgettet blev godkendt. 

 
2. YouSee var blevet anmodet om, at give oplysning om 

programændringer som løbetekster på skærmen. Det var sket, men kun 

på de analoge kanaler, hvilket var blevet påtalt. Det er endnu ikke afgjort, 
om det bliver nødvendigt med udskiftning til fiber mellem vore 

forstærkere. Vores coax kobberkabler vil i nær fremtid kunne levere op til 
300 mb med de nye teknikker der er på vej. Man er ved at være enige om 

en ny standard til docsis 3.1, hvilket kan give hastigheder op til 1 Gbit/s. 
Det vil kræve udskiftning i vores skabe. Det vil ske på én gang når det 

bliver aktuelt. 
Beretningen taget til efterretning ved akklamation 

 
5. Ingen indkomne forslag. 

 



6. Formanden Arne Rügge ønskede ikke, at stille op til genvalg, men 

pegede på næstformanden Torben Brasgaard, der blev valgt ved 
akklamation. 

Vibeke Sneistrup erklærede, inden hun måtte forlade generalforsamlingen, 
at hun stillede op til genvalg og blev valgt ved akklamation. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev den hidtidige revisorsuppleant Tina Birch Mejer 
Torben Brasgaard takkede Arne Rügge for hans mangeårige arbejde for 

antennelauget, med en lille erkendtlighed og glædede sig over at han 
gerne stille sin viden til rådighed på frivilligt konsulentbasis. 

 
7. Gitte Hartvig genvalgt som revisor 

Mariann Hjertoft, Gyvelkæden 13, nyvalgt som revisorsuppleant 
 

8. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på muligheden for bland selv 
hos YouSee, hvor man til mellem- og fuldpakken selv kan vælge et antal 

kanaler ud over grundpakken. Der er nogle engangsudgifter, men herefter 

kan man frit vælge mellem ca. 100 kanaler og kan skifte hver måned. Der 
kræves muligvis også Internetforbindelse for at have bland selv, 

undersøges nærmere. 
Fremtiden byder på nye udfordringer, da der kommer nye standarder og 

krav til båndbredden i nettet. FM båndet forsvinder om nogle år og der 
kan forventes krav om en større udskiftning af anlæggets elektronik, så 

det kan klare den øgede trafik med mere data. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden  
 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
 

Torben Brasgaard formand Dørrøjel 23 56 14 49 81 
Vibeke Sneistrup næstformand Engrøjel 33 43 69 06 35 

Bjarne Mejer sekretær Marholm 72 43 69 08 60 

Allan Puggaard  tekniker Dørrøjel 31 43 90 76 90 
Tina Birch Mejer kasserer Marholm 72 43 69 08 60 

 
O B S! 

  
INDBETALING AF KONTINGENT 

  
1.800 KR. FOR GRUNDPAKKE, 4.000 MELLEMPAKKE OG 4.900 KR. 

FOR FULD PAKKE 
  

SKAL SKE SENEST DEN 1. april 2015 

Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt vil der blive pålagt et gebyr 

på kr. 50,- 
Såfremt den nye frist for indbetaling også overskrides, vil der uden 

yderligere varsel blive afbrudt for signalerne og jfr. vedtægterne vil det 

være en bekostelig affære atter at få genåbnet. 

Vi vil stadig opfordre til at man tilmelder kontingentbetalingen til PBS 

Antennelauget har PBS nr.: 03560074 og Debitor gr. nr. 00001 


