
Referat af generalforsamling den 7. marts 2006.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og kunne konstatere at der var i alt 20 
stemmeberettigede heraf 3 fuldmagter, heraf 2 med specielle klausuler.

Formanden gik herefter over til

Pkt 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Til dirigent valgtes Henrik Debel (HD). 
Der meldte sig to stemmetællere, og kassereren blev referent.
Formanden gav herefter ordet til dirigenten.
Dirigenten kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt 2 Formandens beretning

Formanden fortalte at bestyrelsen havde regnet med et roligt år efter udvidelserne i 2004, og det 
startede også roligt. På et tidspunkt blev foreningen gjort opmærksom på at der skulle opføres 15 
nye parcelhuse ved Lunden. Foreningen kontaktede bygherre med henblik på tilslutning. I den 
pågældende lokalplan er kun angivet at de skulle tilsluttes områdets anlæg, ikke noget specifikt.

Efter nogen forhandling blev der lavet et tilbud baseret på muligheden for også at få øvrige 
bebyggelser i området med. Eurodan accepterede dette tilbud således at der sker tilslutning til Gl 
Viby Antennelav. Efterfølgende blev der fremsendt tilbud til Roskilde Boligselskab om tilslutning 
af deres nye huse og deres eksisterende bebyggelse, hvilket blev accepteret.
Der var ligeledes kontakt med Tuen og Ottegården hvor der blev afholdt et informationsmøde 
medio september. Tuen har efterfølgende sagt ja tak til tilslutning, hvorimod Ottegården har sagt 
nej, vi forventer dog at de nok følger trop i løbet af de næste 2-3 år, når anlægget skal opgraderes 
grundet digital teknik.

Planen var at Lunden og Tuen skulle have været koblet på i december 2005, men blev udsat til 
starten af januar 2006 pga tekniske vanskeligheder. 

Foreningen er nu optaget som forsyningsselskab i lokalplan 67, Viby Bymidte. Dette betyder at vi 
er forpligtiget til at levere til nye huse i området. Dette stiller krav om likviditet hvorfor bestyrelsen 
vil fremkomme med forslag omkring kassekredit eller lån.

Bestyrelsen har holdt 7 møder i året der er gået.

Beretningen blev herefter sat til debat. Der var spørgsmål omkring udvidelser, specielt omkring 
økonomien.: 
Det er bestyrelsens holdning at udvidelser skal hvile i sig selv. Det vil være en vurdering af det 
enkelte projekt over hvor lang periode den enkelte investering skal hvile i sig selv. Typisk vil et 
projekt skulle have ca 50% tilslutning før det bliver rentabelt.
Da der ikke var flere bemærkninger, blev beretning sat til afstemning. Beretningen blev godkendt.



Pkt 3 regnskab

Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse.

Formanden oplyste at revisor havde godkendt regnskabet for 2005, dog var der et par 
bemærkninger:
A/ Balance og resultatopgørelse stemte ikke primært overens. Årsagen var afrunding i regneark, og 
punktet godkendt da decimalerne kom med.

B/ Leasing ydelsen var ikke optaget med de økonomiske konsekvenser for resten af perioden.
Punktet godkendt da leasingforpligtigelsen nu er optaget i teksten til note 4.

Bilag og diverse mails vedlægges det skriftlige regnskab efter aftale med revisor.

Regnskabet udviser et overskud på 11.000 kr før finansielle omkostninger. En post stammer fra 
merindtægt på programafgifter da Stofa indtil videre ikke har reguleret i samme takt som os.

Regnskabet blev sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt 4. Indkomne forslag.

Forslag 1: Navneændring til Viby Antenne
Bestyrelsen redegjorde for forslaget. 18 stemte for, ingen imod. 2 fuldmagter kunne ikke deltage.
Forslaget skal vedtages som vedtægtsændring, hvilket betyder at forslaget skal på en ekstraordinær 
generalforsamling.

Forslag 2: TV 2 film fortsætter.
Afstemning: 0 for, 18 imod, 1 hverken for eller imod, 1 fuldmagt ikke med. 
Resultat: TV2 FILM tages af programfladen.

Forslag 3: Kanalvalg på de 4 ekstra modtagere
Formanden oplyste, at der i dag ikke er krav om brugerafstemninger eller alsidighed, men at 
bestyrelsen har sat punktet på dagsordenen for at høre medlemmernes mening.

Forslaget blev delt i betalingskanaler og ”gratis-kanaler”   

Ad betalingskanaler til erstatning TV2 film: 
National Geographic 3 stemmer for 16 imod 1 fuldmagt ikke i brug
Voice TV 7 stemmer for 12 imod 1 fuldmagt ikke i brug
DK 4 10 stemmer for 9 imod 1 fuldmagt ikke i brug

Resultatet betyder at DK 4 sættes på som afløser for TV2 FILM. Bestyrelsen gjorde opmærksom på 
at dette valg kunne få konsekvenser for budgettet for pakke 2.

Ad gratiskanaler: Bestyrelsen fik mandat til at besætte disse efter bestyrelsens valg 



Forslag 4: Optagelse af kassekredit eller lån.
Formanden og kassereren redegjorde for forslaget som alene skal tilsikre at foreningen har likviditet 
til at kunne foretage udlæg ved udvidelser hvor bestyrelsen skønner, at der på sigt kan opnås 
økonomisk balance for foreningen, jv.fr beretningen.
Der var et spørgsmål der var indhentet priser, og der er indhentet forhåndstilsagn om en kassekredit 
med en rente på 6,75 (november 2005).
Formanden gjorde også rede for at ifgl.§8 i vedtægterne kan ingen medlemmer komme til at hæfte 
for gælden.
Forslaget blev sendt til afstemning. 18 stemte for, 0 imod, 0 hverken for eller imod 
Forslaget skal vedtages som vedtægtsændring, hvilket betyder at forslaget skal genfremsættes på en 
ekstraordinær generalforsamling

Pkt 5 Budget 2006.

Formanden gennemgik budgettet. Hvad kontingentet skulle være for 2006, samt prisen for pakke 2 
(igen med forbehold for beslutningen om DK4).
Afstemning: 17 stemmer for, 0 imod, 0 hverken for eller imod, 2 fuldmagter ikke med (et medlem 
havde forladt mødet inden punktet).

Pkt 6 Valg til bestyrelsen.

Der var 4 kandidater til de 3 bestyrelsesposter. Der var skriftlig afstemning.
John Farre fik 17 stemmer
Allan Wiinholt fik 16 stemmer
John Nielsen fik 16 stemmer
Henrik Debel fik 3 stemmer.
Der er altså genvalg til de tre nuværende medlemmer.

Pkt 7. valg af 2 suppleanter
.
Henrik Debel valgt som 1. suppleant, 
2. suppleant er fortsat vacant.

Pkt 8 valg af revisor

Nuværende revisor ønskede ikke genvalg. Der var ingen der ønskede at stille op. Formanden 
foreslog derfor at der blev hyret et eksternt selskab for året 2006. 17 stemte for dette forslag, ingen 
imod.
Valg af suppleant udgik derfor.
Valg af eksternt selskab som revisor vil blive sat på dagsordenen næste år.

Pkt 9 valg af administrator

FDA blev valgt med 17 stemmer for, 0 imod, 0 hverken for eller imod, 2 fuldmagter ikke med.  



Pkt 10 eventuelt

Formanden redegjorde lidt om fremtiden herunder bl.a. den nye digitale teknik. Foreningen skal 
først teste inden der bliver udsendt digitalt signal i anlægget. Når dette er stabilt nok vil det betyde 
at medlemmer med de store TV-skærme kan få glæde af denne nye digitale teknik. De skal dog 
stadig anskaffe en digital boks, der kan modtage det format der hedder DVB-T.
Foreningen vil fortsat udsende alle signaler analogt.

Et spørgsmål omkring internet om vi kunne få det billigere ved at lave det selv. Det er rigtigt at det 
kan gøres billigere ved at lave det selv. Men det kræver at der er nogle ildsjæle der vil lave det, samt 
at foreningen har et større antal medlemmer.
Som det er nu er internettet via antennen er et tilbud foreningen har mulighed for at stille til 
rådighed.
Der er mange andre alternativer den enkelte frit kan vælge.  


