Holeby Antennelaug.
Mandag den 24. september 2018 kl.19.00 afholdt Holeby Antennelaug sin 45. ordinære
generalforsamling på Holeby skole opholdsrum nr. 2.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Flemming Koch blev valg til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for lovligt
indvarslet.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev aflagt af formanden Kurt Jørgensen.
Formanden havde dog en ekstra bemærkning til beretningen som var
persondataforordningen i det Holeby Antennelaug, skal have en håndbog som omhandler
opbevaring og sikkerhed af medlemmernes data.
Se persondataforordningen på http://www.holeby-antennelaug.dk.
Formandens beretninger vedlagt som separat bilag. Spørgsmål fra salen:
Et medlem spurgte om der var lagt skema for renoveringen (tidsplan).
Formanden kunne fortælle at er noget skema for hvornår der skal laves hvad, men vi håber
de bliver færdige inden jul i år.
Et medlem ville gerne vide hvor hurtigt internettet bliver når engang renoveringen er
fuldend.
Formanden kunne fortælle at hastigheden kan komme op på 1GB (Gigabit).
Bestyrelsens beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskab.
Jørgen Steenstrup Vogelius kommenterede det omdelte regnskab.
Vi har mistet 24 medlemmer så vi er i dag 428 medlemmer.
Jørgen kunne ligeledes orientere medlemmerne om pakkepriser for 2019, som vil blive lagt
på Holeby Antennelaugs hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.
4. Meddelelse af bemyndigelse I.H.T.§ 23
Mogens Rasmussen blev valgt.

5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kassereren kunne fortælle at Holeby Antennelaug nedsætter kontingent fra kr. 150,00 pr.
kvartal til kr. 112,50 pr. kvartal.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Efter tur afgår:
Jørgen Steenstrup Vogelius, Jens Jørgensen og Palle Larsen alle 3 blev genvalgt.
Valg af 1 suppleant Flemming Koch blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
Dorrit Andersen og Arne Ebbe.
Revisorsuppleant:
Niels Carøe.
9. Eventuelt.
Et medlem spurgte om der ikke var noget galt med prisstigning og opkrævning sidste år.
Formanden kunne fortælle at prisstigning og opkrævning sidste år, gik ikke efter planen.
Et medlem spurgte omkring det strømsvigt der har været og om der ikke var dokumentation
på ledningsnettet.
Formanden kunne fortælle at der er dokumentation for ledningsnettet og at der ligger en
sikkerhedskopi på Holeby Antennelaugs Drev.
Et medlem spurgte om der var garanti på renoveringen.
Formanden kunne fortælle at Holeby Antennelaug kun har 1 år, da vi er en forening og ikke
private.
Et medlem ville gerne vide hvem der skal spænde internetnoderne, nu da teknikkerne ikke
har nogle tegninger.
Formanden kunne fortælle at tegningerne er under udarbejdelse så teknikkerne kan finde
den rigtige internetnode der skal spændes.
Et medlem ville gerne vide hvem man skal kontakte når der er en fejl, YouSee eller SBService.
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ÅRSBERETNING 2017/18
Bestyrelsen.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling i sept. 2017.
Bestyrelsen deltog ikke i sidste års FDA messe og har heller ikke
planer om det i år, men det skal ikke ses som en permanent boykot.
Det er snarere et udtryk for at vi holder lidt velfortjent ferie,
fordi vi har lavet en 5 års kontrakt med YouSee.
3 af os har deltaget i YouSee årlige arrangement i Ringsted, hvor
man får info og inspiration omkring fremtiden og hvad der røre sig
i YouSee.
Driften.
Vi har heller ikke i det
med antenneanlægget. Det
bemærkelsesværdigt at vi
brændte af pga. varmen i

forgangne år haft nævneværdige problemer
køre fint og det er meget
ikke har haft nogle forstærkere der
sommer.

Som jeg fortalte om sidste år så kan vi ikke få reservedele til
vores forstærkere, men DKTV har lånt os udstyr som vi kan bruge
indtil vi får ombygget anlægget.
Renoveringsprojektet:
Sidste år vedtog vi at renovere og udbygge antenneanlægget med nye
forstærkere over alt og nye komponenter i hovedstationen på
Ellemosevej.
Arbejdet med at renovere ligger hos DKTV som arbejder for YouSee og
os.
De burde have været færdig nu, men de er en del forsinket. P.T.
siger tidsplanen at de er i gang og være færdig i uge 44 (start
nov), men jeg tror ikke på det. De bliver yderligere forsinket, men
det betyder i bund og grund ikke noget for os. – Vi får en garanti
periode der går længere !
Som det også fremgik ved sidste års vedtagelse så er der risiko for
nogle ekstra udgifter hvis man finder et kabel der er dårligt.
Dette ved vi ikke noget om endnu. Men vi ved at vi får ekstra
udgifter i størrelsesordenen 170.000 kr til etablering af strøm fra
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SEAS-NVE. Det nye anlæg skal bruge mere strøm og vi er derfor nød
til at etablere nye strøm punkter.
Vi kan sagtens klare den ekstra udgift uden at tømme vores
pengekasse. Renoveringsprojektet er på 1.570.000 kr.Vores andel
udgør 455.000 kr + strøm anslået til kr. 170.000. plus moms.
Økonomien.
Vores økonomi er stadig helt super. Umiddelbart så ligner det jo en
sparekasse, men vi skal huske at vi har vedtaget en renovering,
sidste år, som vil gnave godt i kassen.
Medlemssituationen.
Desværre mister vi stadig medlemmer:
2016: 468
2017: 452
2018: 428
Det er et fald på 24 medlemmer siden sidste år.
Ifølge YouSee så sker det hos alle antenneanlæg, men YouSee prøver
at gøre noget ved det bl.a. med deres bland selv pakker hvor man
kan få streaming tjenesterne ved at fravælge nogle af de kanaler
man ikke ser. Streaming tjenester som HBO, Netflix kræver meget
båndbredde og derfor hænger det super fint sammen med vores
renovering til Gigabit.
Fremtiden.
Jeg plejer altid at sige lidt om fremtiden og det vil jeg også
gætte lidt i år:
- Vi bliver færre medlemmer !
- Vi vil til stadighed have brug for mere båndbredde.
- Der stilles større krav til vores interne installationer i
vores huse.
- Flere vil nøjes med kun internet og streaming, ikke flow tv.
- (Flow TV er det gamle fjernsyn)
Husk at du skal have renoveret din interne installation !

Kurt Jørgensen
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