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Ordinær generalforsamling 31/3 2016 kl 19.00 på skolens aula 
 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent Karsten Hemmingsen, uden modkandidater.  Den Ordinære 

generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i forløbende år og planer for det kommende år, 

aflægges af formand Mogens Brun. 

Spørgsmål hertil:  

• Hvorfor er det kun i pakke 2 og 3 man kan få Tv2 play igennem foreningen, 

Begrundelsen er, at det er et krav, fra tv2, da 2 tv sport og Zulu ligger i pakke 3, hvis 

tilbuddet skal kunne benyttes af pakke 1, skal disse flyttes ned i pakke 2. 

• Ønske at der igen kigges på radiokanalerne, der ønskes blandt andet Dansktop og 

giro 413. 

• Hvorfor der ikke er oplyst, at tv2play ikke kan benyttes i udlandet, dette var 

foreningen ikke bekendt med, da den kun formidler Tv2 play, og reglerne herom 

findes på tv2 plays, hjemmeside, men bestyrelsen vil få det lagt ind på 

antenneforeningshjemmeside, som en information. 

• Har trionet monopol, på hvilke kanaler vi kan modtage: Vi får tv signal fra Canal 

Digital, og de har et bestemt udbud, vi kan vælge i mellem, Bestyrelsen vil få fat i en 

liste over disse kanaler og ligge dem på hjemmesiden, så der er mulighed for at 

vælge nogle, prøvekanaler herfra. 

• Hvorfor har vi mistet kunder til bredbånd Nord; måske fordi de kan tilbyde samme 

hastighed i op og download, nogle  har valgt det midlertidigt pga. af tilbud, men 

forventer at komme tilbage, hvilke nogle allerede er, andre pga. frit valgs tv, hvilket 

gør at Bestyrelsen har fravalgt denne ordning, da det bliver en alt for dyr løsning for 

alle medlemmerne og at der vil komme nogle bestemmelser for hvor kanalerne skal 

ligge, så kan vi ikke længere kan tilbyde billigt tv i pakke 1. 

• Kontrakten med Trionet er opsagt, skal vi nu skifte igen; Nej dette er ikke hensigten, 

men vi har så mulighed for at forhandle os til en bedre kontrakt med trionet, da vi 

har en del problemer med dem, og for ikke at være bunden over flere år. 

• Der blev rost meget til vores SMS tjeneste, som oplyser når der er fejl i systemet. 

Beretningen blev derefter godkendt 
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3. Aflæggelse af regnskab/ samt orientering af budget for det kommende år.  

 Godkendt  

 

4. Bemyndigelse af §21 

Godkendt 

 

5. Indkommende forslag: Eurosport Dk er prøvekanal til d. 30/6 2016, med den aftale at 

bestyrelsen sætter den på førstkommende generalforsamling, bestyrelsen forslår derfor, at 

kanalen medtages i pakke 3 pr 1/7 2016. 

Et medlem ønsker et ændringsforslag hertil, at den ligges i pakke 2, Derfor bliver der først 

stemt og kanalen skal i pakke 2,  

Dette bliver forkastet med stemmerne 3 ja.  16 nej. 6 blanke. 

Herefter stemmes der om den skal i pakke 3. 

Dette vedtage med stemmerne 8 ja. 6 nej. 12 blanke.  

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelse suppleanter 

Valg af bestyrelse 

• Ragnhild Nielsen og Carsten Kristensen begge blev genvalgt uden modkandidater 

Valg af bestyrelse suppleanter. 

• Thomas Hjort og Lars Henrichsen begge blev genvalgt uden modkandidater 

 

7. Valg af statsaut. Eller reg. Revisor  

• BDO Hirtshals genvalgt 

 

8.  Evt:   

• Er der mulighed for at få prøvekanaler i pakke 1. Peter Nielsen i ekspert vil kigge på 

dette, mener dog at det kan løses uden problemer.  

• Er der mulighed for at få Viaplay igennem antenneforeningen, som vi har med Tv2 

play, Formand Mogens Brun vil undersøge dette. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 


