
Kerteminde Antenneforening 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2015  
  
Referent: Jeppe Hassel-Pflugh 

1. Valg af dirigent 
Niels Gullerup 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Bilag 1.  Formandens beretning er godkendt. 

Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: 

• Hvorfor vil vi selv udbyde Internet? Er vi stadig en interessant kunde for Stofa hvis 
vi selv udbyder bredbånd?  

• Hvor mange analoge kanaler er der lige nu? Der er på nuværende tidspunkt 12 
analoge kanaler! Der slukkes for det analoge signal den 7. april 2015 

• Er der spekuleret over hvorfor at medlemstallet er dalet? 
• Et medlem mener at kunne konstatere at Kerteminde antenneforening er den dyreste 

forening på Fyn. 
• Hvordan kan vi bedst muligt tilgodese de medlemmer, som ikke selv kan lave en 

kanalsøgning? Der kan være medlemmer, der ikke kan orientere sig på Internettet 
eller i lokal avisen. (Der skal påregnes mindst en kanalsøgning om året). 

• For at kunne se tv2 sport skal der laves en ny kanalsøgning. 
• Der kører i øjeblikket forhandling med Stofa omkring deling af Internet og tv signal, 

således at Internet kan tilkøbes uden at være medlem af Kerteminde 
antenneforening.  Der forelægger ikke konkrete aftaler. 

3. Kassereren aflægger regnskab 
Bilag 2. Regnskabet er godkendt! 

Kommentarer og spørgsmål til kasserens regnskab: 

• Et medlem konstatere at udgifterne til administration ligger på et højt niveau. 61.000 
kr. er alene til PBS opkrævninger. Kasseren lønnes og er ikke medlem af bestyrelsen. 

• Hvorfor hensættes der så stort beløb til investeringer? 
• Hvem bestemmer hvilke kanaler, der skal ligge i pakke 2? Stofa! (Tom Andersen – 

Stofa) redegør for pakketeringen og priser for enkelt kanaler.  
•

4. Indkomne forslag (der er indkommet 1 forslag) 
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Der er indkommet forslag om, at der kun er gratiskanaler i den lille pakke dog inkl. Tv2. 
Der vil kunne hentes en besparelse på ca. 28 kr. pr. måned. 
Ved afstemning afvises forslaget. Kun 5 medlemmer ønsker forslaget vedtaget. 

  
5. Fastsættelse af kontingent (herunder pakkepriser) 

Bilag 3. Kasseren redegør for pakkerne og pakkesammensætningen.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Uændret kontingent vedtages. 

6. Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer (der er ikke indkommet forslag til 
vedtægtsændringer) 

Der er ikke indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

På valg til bestyrelsen: 

Frank Jensen  Genvalgt 
Tage Pedersen Genvalgt 
Per Fløe  Genvalgt 

På valg til bestyrelsessuppleanter: 

Jeppe Hassel-Pflugh Genvalgt 
Jan Ryborg  Genvalgt 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

På valg som revisor: 

 Hans Jacob Godfredsen Genvalgt 
 Niels Gullerup Genvalgt 

  

På valg som revisorsuppleant: 

Søren Kruse  Genvalgt 

9. Eventuelt 

• Enkelte medlemmer oplever forsat pixelering.  
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• Bestyrelsen og kasseren roses for godt arbejde. 

• Der rettes kritik af Stofas kundeservice. 

• Hvorfor er det ikke alle kanaler der kan startes forfra? De kanaler, der ikke kan startes 
forfra har Stofa endnu ikke rettigheder. Det drejer sig om live sport, enkelte 
sportskanaler og filmkanaler. 

• Bestyrelsen opfordres til at arbejde mod 100 % valgfrihed af kanalerne. 

Generalforsamlingen erklæres for afsluttet kl. 20.40 

Tak for godt fremmøde. 
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