
Vibyantenne

Referat af den ordinære generalforsamling den 6. marts 2007

John Farre (JF) bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. 

PKT. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Valg af dirigent

Henrik Debel blev valgt til dirigent
Valg af stemmetællere 

Jens Filthuth og Ilse Andersen blev valgt
Valg af referent

Steen Frobenius blev valgt 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og at forsamlingen var 
beslutningsdygtig. Der var 18 fremmødte stemmeberettigede samt 2 fuldmagter.

PKT. 2 Formandens beretning.
John Farre redegjorde for det forløbne års udvidelser. Med Dalen, Åvej, Hypenparken, 

Granparken og Lundetoften tæller foreningen nu 505 medlemmer.  
Dette indebærer at Stofa med stor sandsynlighed i 2007-2008 vil levere en fiberforbindelse til vores 
hovedstation. Som betyder mulighed for modtagelse af samtlige kanaler i digital kvalitet, øgning af 
internethastighed optil 100 MB (for nærværende maks 4 MB), IP-telefoni og meget andet. 
Med hensyn til tilslutningsprisen for nye medlemmer til foreningen er beløbet for nærværende 9000 
kr. og sammenligner man med andre udbydere, parabol, TDC og DONG, er antenneforeningen 
billigere efter 1 års medlemskab.
Foreningen har tillige på en ekstraordinær generalforsamling fået mulighed for at lave en 
kassekredit således at foreningen kan operere mere frit når mulighederne byder sig.
I 2007 har vi yderligere 32 medlemmer på vej (Lundeparken og Nymarken) hertil kommer 
muligheden for at få de nye boliger på Pharmacosmos grunden (ca. 60) og senere Schouboes jorder 
når dette bliver bebygget.
Et enkelt medlem spurgte om tilbagebetalingstiden på investeringen, og den er beregnet til ca. 5 år
Beretningen godkendt uden yderligere bemærkning.
Som afslutning kom fra salen ros til bestyrelsen fra Åvej.

PKT. 3 Regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet der afspejlede den kraftige udvidelse og dermed også et
underskud. Dette underskud afspejler den investering der er foretaget for at sikre foreningens 
fortsatte udvidelse. Underskuddet forventes at fortsætte et par år endnu men med stedse mindre 
underskud.   
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

. 



PKT. 4 Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om programvalg affødt af, at der var to kanaler på prøve. 
Derudover var der indkommet et forslag om indsættelse af en musikkanal eventuelt i stedet for 
DK4. Forslagsstilleren var ikke selv tilstede så da der var uklarhed om forslagets indhold tillod 
man sig at lade forslaget indgå med, en ny tekst: skal der indsættes en musikkanal i 
programudbuddet.
Der var en del debat omkring dette punkt som altså endte med at forslaget kom til afstemning, der 
var en enkelt der spurgte til Viasat Golf og prisen på denne (kanalen koster 99 kr/mdr) 
(efterfølgende bemærkning fra bestyrelsen, Viasat Golf kan ikke lovligt vises i kabelnet).
Herefter blev der redegjort for de prismæssige konsekvenser af forskellige programvalg.

Man skred til afstemning om de annoncerede forslag og stemmerne fordelte sig således:

Skal følgende kanaler blive i anlægget: 
TV2 NEWS ja 07    nej 13  blanke 0     heraf 2 fuldmagter
Kanal 4        ja 12 nej 07     blanke 0     heraf 1 fuldmagt 
Resultat TV2 NEWS tages af, KANAL 4 forbliver ianlægget

Skal TV2 sport erstatte Viasat sport     
Ja 13   nej 06    blank 0    Heraf 1 fuldmagt

Resultat TV2 SPORT erstatter Viasat Sport når og hvis den starter, der kan være betalingsmæssig 
konsekvens heraf
Skal der indsættes musikkanal

Ja 09   nej 10    blank 0   Heraf 1 fuldmagt     
Der indsættes ikke musikkanal
Bestyrelsen Udvides til 6 medlemmer 

Ja 18  nej 0   blank 0        Heraf 0 fuldmagt  
Bestyrelsen kan nu udvides med en INFO medarbejder

PKT. 5 Budget mm
Formanden gennemgik budgettet. 
Her er anlægsinvesteringerne stort set væk. Til gengæld der er budgetteret med et beløb til 
nedbringelse af kassekreditten og der er budgetteret med et mindre underskud på 18.000 kr. 
Kontingentet (Pakke 1) foreslås fastsat til 880,00 kr/år.
Pakke 2 endelig pris som følge af programvalg 2701 kr/år.
Tillægspakken for lejeboligerne bliver således 1821 kr/år, eller 455,25 kr/kvartalet.
Beslutningen om TV2 SPORT i stedet for Viasat Sport kan medføre stigning, da den annoncerede 
pris er væsentligt højere. 
Revideret takstblad blev fremlagt. 
Budgettet og takstblad blev vedtaget uden bemærkninger.

PKT. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Steen Frobenius og Kenneth Andersen modtog genvalg for 2 år

PKT. 7 Valg af suppleanter
Peter Mandel, Åvej 9 valgt for et år

PKT. 8 Valg af revisor
Ramsø Revision enstemmigt valgt 

PKT. 9 Valg af administrator
FDA enstemmigt genvalgt.

PKT. 10 Eventuelt
Ingen punkter  

Forsamlingen afsluttet 20.27


