
Bredsten d. 13-04 2009 

Balle-Bredsten Antenneforening 
 
 
Protokol for Generalforsamlingen onsdag d. 24-02-2009, kl. 19:30 på Hotel Bredehus. 
 
 
1 Valg af dirigent: 
1.1 Poul-Erik Karlskov blev valgt. 
   
2 Formandens beretning: 
2.1 Antennesignalerne bliver digitaliseret pr. 30. oktober 2009, dette vil dog ikke have betydning for 

foreningens medlemmer, da det er antenneforeningen der står for digitaliseringen (hvis man ikke 
ønsker at modtage de digitale signaler, fortsætter man bare som hidtil). Digitaliseringen vil med tiden 
give mulighed for at medlemmerne selv kan sammensætte deres programudvalg og leje film via de 
digitale set top bokse. 

2.2 Klagesagen mod Jerlev Radio er blevet afsluttet med en erstatning på kr. 200.000. Foreningen bad 
herefter Dansk Kabel TV om at gennemgå foreningens net og foretage den nødvendige opgradering 
og en fysisk ø-opdeling. 

2.3 Foreningen har i 2008 ført forhandlinger med YouSee og har modtaget to tilbud indtil nu. 
2.4 Foreningen har undersøgt mulighederne for et samarbejde om TV og bredbånd med Jelling 

Antenneforening, disse undersøgelser er endnu ikke afsluttet. 
2.5 Foreningen har indgået en aftale med A+ om levering af IP-telefoni. Vi afventer nu de nødvendige 

installationer og markedsføringen af deres produkter på telefoni området. 
2.6 Der blev i 2008 konstateret et antal sortseere som ikke havde betalt kontingent siden disse blev 

tilsluttet ved byggeriets afslutning. 
2.7 Foreningen vil i nærmeste fremtid få konkurrence på bredbånd og telefoni området fra VOS som via 

deres partner Skyline vil udbyde trådløst bredbånd og telefoni. På længere sigt har Skyline også planer 
om at udbyde TV i deres løsning. 

2.8 3 bestyrelsesmedlemmer deltog på IFA messen 2008 i Berlin d. 1. – 3. september 2008. Rejse og 
ophold var sponseret af A+. 

2.9 Beretningen godkendt pr. akklamation. 
  
3 Regnskab: 
3.1 Regnskabet gennemgået og godkendt pr. akklamation. 
  
4 Indkomne forslag: 
4.1 Intet. 
  
5 Budget og kontingent fastsættelse: 
5.1 Budgettet blev gennemgået og kontingentet bevares uændret på 800,00 kr. for den lille pakke og 

hæves til 2050,00 kr. for den store pakke pga. stigning i programafgifterne for programmerne i den 
store pakke. 

5.2 Budgettet og kontingentet blev godkendt pr. akklamation. 
  
6 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 
6.1 På valg til bestyrelsen: Dorte Sørensen og Poul-Erik Karlskov, begge genvalgt. 

På valg som suppleant: Jes Brogaard, genvalgt. 
  
7 Valg af revisorer og suppleant: 
7.1 På valg som revisorer: Svend Aage Konradsen og Bethine Gregersen begge genvalgt. 

Suppleant: Rene Fåborg, genvalgt. 
  
8 Eventuelt: 
8.1 Modtagelse af digitale TV signaler: Hvis man i fremtiden ønsker at kunne udnytte alle faciliteterne i de 



digitale TV signaler, vil det kræve at man anskaffer en ”set top boks” pr. TV man ønsker at have de 
fulde digitale muligheder på. 

  
  
  
 Dato: 
  
  
  
  
  
 Poul-Erik Karlskov, Dirigent Preben Hauge,  
 


