
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26. FEBRUAR 2014 

Sted: Bredsten Håndværkerhus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 26. februar 2014 kl. 19:00. 

Der var fremmødt 28 personer ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen var fremmødt Tage Majgaard, Preben Hauge, Jes Brogaard, Dorthe Sørensen og Peer Grønnerup.  

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Tage Majgaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (mindst to uger før 
generalforsamlingens afholdelse). 

 

2. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE SAMT 
PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. 

Tage fremlagde året der er gået i foreningen. Her blev der fortalt om foreningens aftale med ASOM-net, skift af 

internetudbyder, kanalvalg. 

Bestyrelsen er godt tilfreds med det aktuelle udbud af kanaler på foreningens net. Hastighederne på 

internetudbuddet anses også for tilfredsstillende. 

Formanden informerede omkring tidligere driftsforstyrrelse og kom kort ind på behovet for tætte husinstallationer. 

Der blev informeret omkring DKTV’s aktuelle anlægseftersyn og de problemer det desværre har medført. 

Der blev informeret omkring frafaldelse af tilslutningspligt hvilket vil medføre ændringer af tilslutningsbestemmelser. 

Formanden underrettede generalforsamlingen om at foreningen fremover vil sidestille lejere med ejere. Denne 

sidestilling kræver ændring af vedtægter hviiket vil blive behandlet på generalforsamlignen. 

Der blev kort berettet om foreningens aktuelle konkurrenter som Sydenergi, netflix, TDC etc. 

Formanden informerede om fremtidige planer for valg af enkeltkanaler, WebTV, opgradering af coaxnettet og 

etablering af fiber. 

 



Spørgsmål som følge af beretningen  

Der blev spurgt om TV2 kunne flytte frekvens for at undgå pixelering. Det er ikke noget bestyrelsen ønsker da det vil 

medføre endnu en ændring af alle kanalfrekvenser. 

Der blev klaget over at DKTV opkræver 50,- i gebyr for ikke at betale med Dankort ved udførelse serviceeftersyn. 

Der blev forespurgt på opgradering af hastighederne på internettet så de svare til de andre foreninger i ASOM. Blandt 

andet ønske om 40/20. 

Der blev spurgt på planerne for etablering af fiber til husstanden. Det er der pt. ikke planer om.  

Der blev fra et medlem informeret om at der pixelering på TV4 samt prøvekanalen. 

Der bliver fra flere sider klaget over at DKTV ikke kan finde årsagerne for pixelering selv efter flere målinger. 

Bestyrelsen blev bedt om at rette henvendelse til DKTV for at sikre at DKTV opfylder deres forpligtelser. 

 

3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR SAMT GODKENDELSE AF REGNSKABET 

Regnskabet for 2013 blev gennemgået af Tage Majgaard. 

Regnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt.  

 

4. EVENTUELLE FORSLAG. 

Fra bestyrelsen forelå der forslag til ændring af vedtægter samt nedskrivning af leveringsbestemmelser.  

Tage Majgaard forelagde forslag til ændringer af vedtægter. 

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

Formanden gennemgik efterfølgende de aktuelle leveringsbestemmelser. 

 

5. GENNEMGANG AF BUDGET TIL ORIENTERING. 

Formand Tage Majgaard gennemgik budgettet. 

 

6. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER. 

På valg til bestyrelsen var Preben Hauge, Jes Brogaard og Tage Majgaard. Alle ønskede genvalg og blev enstemmigt 

genvalgt. 

Valgt til bestyrelsessuppleanter blev Peter Thomsen (1. suppleant) og genvalgt Lotte Dahl (2. suppleant). 



Bestyrelsen består således af Tage Majgaard (genvalgt), Preben Hauge (genvalgt), Dorte Sørensen, Jes Brogaard 

(genvalgt) og Peer Grønnerup. 

 

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER. 

På valg til revisor var Lone Wøbbe og Betine Gregersen. Begge blev genvalgt. 

Valgt til revisorsuppleant blev Rene Faaborg.  

 

8. EVENTUELT. 

Der blev ytret ønske om at informere om leveringsbestemmelser og vedtægter via husstandsomdelt forsendelse. 

 

 

Dato: 

 

 

______________________________________ 

Peer Grønnerup, Sekretær 

 

 


