
Referat fra ordinær generalforsamling i 

Hundigegaard Antennelaug 
mandag d. 28. marts 2011 kl. 19:00 på Tjørnelyskolen 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

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. Modtager genvalg 

    kasserer Vibeke Sneistrup. Modtager genvalg 

    suppleant, nyvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

Ad 1: Formanden bød velkommen og foreslog Henning Christoffersen som dirigent. Valgt 

med akklamation. Christoffersen takkede for valget. Der var ingen indsigelser mod 

indkaldelsen og generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig. Der var ikke 

indkommet fuldmagter. Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 

Ad 2: Formanden henviste den udsendte beretning med tilføjelse af at artikler fra 

Søndagsavisen omkring dårligere signal hos YouSee ikke passede. Der er den samme høje 

bitrate som hos andre udbydere. Dirigenten konstaterede, at der ikke var talt imod 

beretningen, der derfor var taget til efterretning 

Ad 3: Kassereren gennemgik kort regnskabet med henvisning til det rundsendte. Ingen 

spørgsmål. Regnskabet herefter godkendt. 

Ad 4: Der var fremlagt et lidt ændret budgetforslag, idet bestyrelsen foreslog en ny 

hjemmeside ”lavet ude i byen”.  

Overskuddet fra 2010 anvendes til uændrede pakkepriser i 2011 undtagen grundpakken som 

stiger til kr. 1.100,-. Det skyldtes dyrere programmer i grundpakken samt mere lige fordeling 

af driftsomkostningerne. 

Spørgsmål: Bliver der betalt det samme til driften uanset pakke? Ja, nu gør der.  

 Hvad koster pakkeskift? kr. 375,- 

 Hvor mange er ikke medlem? et sted mellem 50 og 100 parceller. Der er dog 

begyndt at komme flere, fordi parabolløsningerne er dyre. 

 Kan man vælge en anden udbyder? Ja, men ikke gennem vores anlæg 

Tilslutningsafgiften fastholdes til kr. 4.595,- og kr. 300,- i indmeldelse i foreningen. 

Budgettet herefter godkendt. 

Ad 5: Ingen indkomne forslag 

Ad 6: Formand genvalgt ved akklamation 

         Kasserer genvalgt ved akklamation 

         Ole Bjarno foreslået som suppleant. Valgt ved akklamation 



Ad 7: Gitte Hartvig genvalgt som revisor. Kurt Jacobsen genvalgt som revisorsuppleant 

Ad 8: Formanden redegjorde for et nyt tiltag fra YouSee, hvor man selv kan se de 

programmer man ønsker. Systemet skulle komme i løbet af sommeren. Det bliver ikke billigt, 

kræver boks eller kort, men giver frit valg mellem rigtigt mange kanaler. 

Kan man tage en boks med i campingvogn eller sommerhus? Nej, det er ikke muligt 

SEAS/NVE har lagt fiber ned på Lillevangsvej. Ved bestyrelsen noget nærmere? Nej, men der 

bliver altid holdt øje med, hvad der kommer af tilbud. 

Hvorfor har vi TV hos YouSee og Internet hos Arrownet? Pga. prisen på hosting af hlaug og 

mailadresser der er væsentlig højere hos YouSee. 

Hvor mange kanaler har vi? I alt 62, hvoraf nogle bliver sendt dobbelt som digital og i HD, 

men andre kun sendes digitalt 

Kommer der flere HD kanaler? YouSee´s mål er 50 HD kanaler om tre år. Derfor forsvinder 

analoge kanaler langsomt. Der bliver af YouSee holdt øje med hvilke analoge kanaler der ikke 

bliver benyttet. 

Hvordan virker IP-telefonien nu? Virker fint, alle børnesygdomme er væk. 

Der er problemer med analoge kanaler. Lød som fejl på husets anlæg. 

Kan der komme forslag på hjemmesiden til løsninger når man har flere fjernsyn? God idé. Vi 

finder en måde at vise det. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen 

 

.…………………………………… 
Henning Christoffersen 

dirigent 

 

……………………………………… 
Arne Rügge 

formand 

 

.…………………………………… 
Bjarne Mejer 

referent 

 
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som følger: 

Arne Rügge formand Rugbjerg 13 43 90 00 93 
Torben Brasgaard næstformand Dørrøjel 23 56 14 49 81 

Vibeke Sneistrup kasserer Engrøjel 33 43 69 06 35 
Bjarne Mejer sekretær Marholm 72 43 69 08 60 
Allan Puggaard Tekniker Dørrøjel 31 43 90 76 90 

 

 

Indbetaling af kontingent skal ske senest den 15. maj 2011: 

1.100 kr. for grundpakke, 2.600 kr. for mellempakke og 3.300 kr. for fuld pakke 

Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt vil der blive pålagt et gebyr på kr. 50,- 

Vi vil stadig opfordre til at man tilmelder kontingentbetalingen til PBS 

Antennelauget har PBS nr.: 03560074 og Debitor gr. nr. 0000 

 

 


