
 Referat fra Rødding Antenneforenings generalforsamlingen den 28. februar 2017 

 

1 

 

 

 

 

                                                

Indbyder til  generalforsamling 
 

tirsdag den 28. februar kl.: 19.30 
 i Rødding Centrets kultursal 

Dagsorden 

 
1. Valg af stemmetællere og dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse 
4. Indkomne forslag – bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer – se mere på  hjemmesiden 
5. Fastsættelse af kontingentet for det kommende år 
6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
    Birthe Borg, er på valg  (modtager genvalg) 
             Søren Lassen, er på valg  (modtager genvalg)  
    Christian Bundesen, er på valg    (modtager genvalg) 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 
9. Valg af 1 revisor for 2 år 
10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
11. Eventuelt 
 
Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt  
til bestyrelsesformand Carsten Karlsen, Rødding Lindealle 12, 6630 Rødding, eller via e-mail: 
ck@6630.dk . Forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. 
 
Af hensyn til traktementet, er du velkommen til at tilmelde dig via vores hjemmeside, men du er 
altid velkommen uden forhåndstilmelding. 
 

                                        www.roeddingantenneforening.dk 
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01. Valg af stemmetællere og dirigent  

Carsten Karlsen bød velkommen til forsamlingen, hvorefter han på bestyrelsens vegne foreslog Frida Hansen og Bent 

Lykke som stemmetællere, der begge blev valgt med applaus. 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Jørn Mårtensson, Brørup, der ligeledes valgt med applaus  

Jørn Mårtensson konstaterede herefter at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, med indkaldelser i ugeavisen Ny 

Tirsdag henholdsvis den 8. februar og den 22. februar, samt via nyhedsbrev og hjemmeside.  

Jørn Mårtensson oplyste at der var 95 fremmødte, heraf 69 med stemmeret, og gav derefter ordet til formand Carsten 

Karlsen, for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

02. Bestyrelsens beretning  
 

Økonomi 

Udviklingen i antallet af medlemmer er faldet lidt, til gengæld er antallet af bredbåndsmedlemmer steget markant, 

hvilket er meget tilfredsstillende, set i forhold til den generelle udvikling på markedet. 

Årets økonomiske resultat er meget tilfredsstillende, hvilket kasseren vil komme mere ind på i forbindelse med 

gennemgangen af regnskabet for 2016. 

 

ASOM-net 

Udviklingen i antallet af forenings medlemmer i ASOM-net er fortsat stigende, hvilket vi tager som en accept af det 

tiltag vi i Rødding Antenneforening tog for en del år tilbage. 

I ASOM-net er der medlemmer fra hele Danmark, der modtager signalerne via fiber forbindelser, hvilket gør at vi er 

mange til at købe ind sammen, til glæde for samtlige medlemmer i disses antenneforeninger. 

 

Analog Sluk 

Den 31. maj 2016 slukkede antenneforeningen endeligt for det analoge signal. Årsagen skulle findes i bedre udnyttelse 

af kapaciteten i kablerne, samt det faktum at det digitale signal er bedre. 

Overgangen forløb uden de store udfordringer, men for nogle medlemmer, betød det at der skulle indkøbes en digital 

boks eller et nyt Tv. 

 

Opkrævning af betaling for Tv-pakkerne. 
Pr. 1.1.2017 er antenneforeningen overgået til at opkræve igennem ASOM-net, i stedet for som hidtil via 

Ejendomsskatten. Det har krævet en del ekstra arbejde af bestyrelsen at forberede overgangen til et nyt system, og 

opstarten blev dog ikke helt som forventet. Vi opkræver lejere i lejelejligheder på måneds basis og øvrige kvartalsvis. 

Efter en indkøringsperiode ser det dog ud til at der er kommet styr på opkrævningerne, hvilket er tilfredsstillende. 

En af fordelene ved at opkræve via ASOM-net, er at vi bedre kan udnytte selvbetjeningssystemet som kan tilgås via 

mit.rnet.dk 

 

40 års jubilæum 

Antenneforeningen markerede lørdag den 10 september, foreningens 40 års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 16. 

august 1976 på Hotel Rødding, hvor 12 fremmødte deltog i generalforsamlingen. 

Jubilæet blev fejret i Rødding Centret, startende med et foredrag af Ringsted Radiomuseum under temaet Bella,  i 

Rødding Centrets kultursal. 

Herefter var der optræden ved Den Sønderjyske Pigegarde i Hal 1, hvor der ligeledes var udstilling af de 10 første Tv 

apparater i Danmark (ved Ringsted Radiomuseum). Maden var af tysk islæt, nemlig en ”pølsevogn” som kom syd fra 

grænsen og serverede mange lækre retter for de fremmødte medlemmer. Den tyske mad skulle symbolisere de mange 

tyske Tv-kanaler der var, og fortsat findes i vores programudbud.  

 

Tv pakker og frit valg af Tv-kanaler 

I antenneforeningen forefinder tre forskellige Tv-pakker. En grund, mellem og fuldpakke med et indhold af kanaler der 

er afstemt efter betalingsvilligheden og behov. 

Til alle kanaler kan der tilkøbes ekstra kanaler i frit valg, således at det enkelte medlem selv kan sammensætte si. ”egen 

pakke”. 

Eksempelvis kan der tilkøbes TV2 News til en grundpakke, uden at købe yderligere.  

Ovenstående skulle give alle langt større muligheder for at få egne ønsker tilgodeset. 

 

Til det frie valg kræves et cam-modul og et smart card til at indsætte i det enkelte Tv. Begge dele bestilles/købes hos 
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antenneforeningen og koster 399 kr pr. sæt. Der kan maksimalt købes to sæt, men disse kan dog flyttes mellem de 

enkelte Tv-apparater inden for husstanden i hjemmet. 

 

FM Radio 

Flere og flere udbydere lukker efterhånden ned for det gode FM signal som de hidtil har leveret til deres medlemmer. 

Fra Rødding Antenneforenings side har vi ikke foreløbig planlagt at nedlægge FM båndet, og derfor vil vore 

medlemmer fortsat kunne modtage disse signaler til deres apparater i hjemmet, via antennestikket. 

 

Bredbånd/Internet 

Internet igennem antenneforeningen er blevet et stort hit blandt medlemmerne. Ca. 55% af medlemmerne har valgt at få 

Internettet igennem Antenneforeningen. Derved opnås en besparelse på ca. 1000 kr. i forhold til andre leverandører på 

markedet, samtidig med at vi giver medlemmerne gode og stabile hastigheder. 

I løbet af foråret 2017 hæver vi endnu engang hastighederne, men beholder de lave priser. 

Antenneforeningen vil til stadighed følge udviklingen i behovet for større internethastigheder og tilpasse 

antenneforeningens infrastruktur og net til at kunne matche disse. Det overskud vi genererer i foreningen er tiltænkt 

brugt på sådanne udvidelser, sammen med andre gode initiativer. 

 

Kurser/konferencer for bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet at yde et årligt tilskud til bestyrelsesmedlemmerne i Rødding Antenneforening fra og med 

2016. Tilskuddet er tænkt som et bidrag til at tilføre medlemmerne større viden og indsigt i de områder vi beskæftiger 

os med i foreninge. 

Ønsker nogen at deltage i aktiviteter der koster mere end de 5000 kr årligt ekskl. moms, vil der være en egen betaling 

for det enkelte medlem. 

I 2017 har formand og næstformand været til CES messe i Las Vegas, som er den største messe inden for Netværk, 

Routere og Tv. 

 

Butikken 

Butikken har reduceret åbningstiden fra 17-18 pr. 1. august 2016, grundet et generelt fald i efterspørgslen. 

Vi har haft nogle episoder hvor butikken ikke har kunnet holde åbent som lovet, hvilket primært har været forårsaget af 

det private arbejdsliv. 

Vi tilstræber naturligvis i at holde åbent som aftalt. 

 

Hovedstation og Masten 

Vi bibeholder fortsat vores mast på sdr. alle, selv om vi pt. ikke benytter den til andet en lysmast i december måned. 

Såfremt vi først nedlægger masten og senere skulle få behov for den i foreningsregi, vil vi formentlig ikke få lov til at 

genetablere denne. 

Vi har ligeledes fået nye ejere af hovedstationen og er derfor blevet opkrævet for husleje, hvilket ikke er sket tidligere. 

Bestyrelsen finder det dog kun rimeligt at vi bidrager til omkostningerne i forbindelse med hovedstation. 

 

Servicepartnere 

I Rødding Antenneforeningen benytter vi os af to servicepartnere, nemlig K K Partner fra Brørup og Din Digitale 

Konsulent fra Rødding. 

K K Partner tager sig af de større opgaver i foreningens anlæg, mens Din Digitale Konsulent tager sig af de mindre 

opgaver i dagligdagen, hovedsageligt pakkeskift og etablering af datastik i forbindelse med bestilling af bredbånd. 

Alle fakturaer fra de to firmaer fremsendes til Kasserer Birthe Borg, som efterfølgende godkender disse i forhold til den 

bestilte opgave. 

 

Øvrige Aktiviteter 

Foreningen har deltaget i Open By Night i august måned 2016, og deltager ligeledes i den kommende Rødding Messe, 

den 1. april 2017 i Rødding Centret. 

Her kan du møde bestyrelsen og få svar på alle dine spørgsmål omkring produkter og andre muligheder. 

 

TV2 Play 

Såfremt du abonnerer på den store Tv-pakke i foreningen, har du mulighed for at tilkøbe streaming tjenesten  TV2 Play 

til en reduceret pris. Normalt koster denne 129 kr. pr. måned, men vi sælger den for 59 kr. pr. måned. 

 

FDA Brancheforening 

Bestyrelsen har ikke oplevet at vi som antenneforening fik et tilstrækkeligt stort udbytte af at være medlem af FDA, 

hvilket har betydet at vi har meldt foreningen ud pr. 31.12.2016. Såfremt vi på et senere tidspunkt finder 
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brancheforeningens tilbud attraktive, vil vi overveje at genindmelde Rødding Antenneforening. 

 

WEB-Tv. 

Vi håber og tror på at vi i løbet af 1. halvår af 2017, bliver i stand til at tilbyde alle vore medlemmer et Web-Tv produkt, 

der vil betyde at vi kan se vore Tv-kanaler på farten, i sommerhuset eller i Campingvognen. 

Vi vil naturligvis informere jer så snart vi har en løsning parate til jer. 

 

 

Efter bestyrelsens beretning, opsummerede dirigenten beretningen, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål 
eller komme med kommentarer til beretningen. 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. 
 

03. Aflæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse 

Birthe Borg gennemgik regnskabet, hvorefter dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. 

Det var ikke tilfældet, og regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
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Rødding Antenneforening 
     Regnskab og budget   

    

 
Regnskab 2015 

 
Regnskab 2016 

 
Budget 2017 

Indtægter: 1. jan. - 31. dec. 

 
1. jan. - 31. dec. 

  

      Bredbånd  937.250,57 

 

1.158.288,73 

 

1.200.000 

Pakke 1,2,3 3.882.420,38 

 

3.914.360,03 

 

3.950.000 

Copy-Dan pakke  519.059,41 

 

507.157,81 

 

540.000 

Ekstraordinær indt. vedr. tidl.år Asom 0,00 

 

0,00 

 

0 

Indtægter i alt 5.338.730,36 

 

5.579.806,57 

 
5.690.000 

Udgifter: 
     

      Diverse / husleje m.v -31.344,00 

 

-39.372,50 

 

-40.000 

Reparationer -103.994,11 

 

-85.550,30 

 

-110.000 

Forsikringer -27.104,44 

 

-28.351,55 

 

-30.000 

El -33.063,09 

 

-45.971,05 

 

-50.000 

Annoncer -43.477,87 

 

-40.359,58 

 

-60.000 

Kontorartikler -2.073,25 

 

-5.527,64 

 

-10.000 

Porto, gebyr m.v. -53.225,22 

 

-52.695,25 

 

-55.000 

Administration bestyrelsen -10.000,00 

 

-10.000,00 

 

-10.000 

Bestyrelseshonorar -58.000,00 

 

-60.000,00 

 

-60.000 

Kontingent FDA -23.458,00 

 

-21.144,00 

 

0 

Generalf., møder,repræsent.mv -57.315,87 

 

-112.005,58 

 

-60.000 

Omkostninger bredbånd -879.198,49 

 

-820.451,22 

 

-900.000 

Betalingsprogrammer -3.112.995,48 

 

-3.165.264,09 

 

-3.300.000 

Copy-Dan -521.180,30 

 

-538.345,23 

 

-540.000 

Udgifter i alt -4.956.430,12 

 

-5.025.037,99 

 
-5.225.000 

      Resultat af drift 382.300,24 

 

554.768,58 

 
465.000 

      Anlæg: 

     Tilslutningsbidrag 29.520,00 

 

32.760,00 

 

0 

Anlægsudgifter  -21.472,50 

   

0 

Anlægsudgifter hovedstation -106.706,25 

 

-126.848,75 

 

-200.000 

Overført til reserver 0,00 

 

-400.000,00 

 

0 

Anlæg i alt -98.658,75 

 

-494.088,75 

 
-200.000 

      Resultat før finansiering 283.641,49 

 

60.679,83 

 
265.000 

      Finansiering: 

     Renteindtægter 6.778,24 

 

7.799,32 

 

6.000 

Finansiering i alt 6.778,24 

 

7.799,32 

 
6.000 

      Årets resultat 290.419,73 

 

68.479,15 

 
271.000 

      Som disponeres således: 

     Overført fra sidste år 248.216,67 

 

538.636,40 

 

   

Overført til fremtidig renovering 0,00 

 

0,00 

  Overført til næste år -538.636,40 

 

-607.115,55 

 

  

 
0,00 

 
0,00 
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04. Indkomne forslag – bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer 

 
Carsten Karlsen gennemgik  vedtægtsændringer side for side, og efter hver side kunne der stilles spørgsmål til 

forståelsen.   

Årsagen til ændringerne var for at bringe daglig praksis ind i vedtægterne, i det at vedtægterne ikke havde fulgt med den 

udvikling som foreningen er og har været i.   

Se ændrings forslagene, i bilagene her under. 

 

 

Efter gennemgang af vedtægtsændringerne, opfordrede dirigenten til at stille spørgsmål, såfremt der var noget der skulle 

uddybes, men det viste sig ikke at være tilfældet. 

Dirigenten spurgte om der var nogen blandt forsamlingen der ønskede skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. I 

følge vedtægterne skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for vedtægtsændringer, for at de kan vedtages.  

Alle stemme berettigede stemte for, undtagen et medlem. 
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