
Referat af generalforsamling torsdag d. 30.3.2017 

13 stemmeberettigede medlemmer fremmødt. 

Fremmødt fra bestyrelsen: Gurli Elgaard, Peter Ørum, Sten Gregersen og Frits Pedersen. Jørgen Due 

fraværende p.g.a. arbejde. 

Referent: Aida Thøgersen  

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Svenn Vølker som er formand for Ågård-Gravens Antenneforening. 

Svenn Vølker blev valgt. 

Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indvarslet; 14/3-17 i den lokale ugeavis 

samt på foreningens hjemmeside. Regnskab skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 8 dage 

før generalforsamlingen, hvilket var overholdt. 

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende 

Formand Frits Pedersen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede kort bestyrelsesmedlemmerne, 

foreningens revisor og tekniske samarbejdspartner Acia repræsenteret af Tom og Emil. FP kunne berette at 

2016 investeringsmæssigt har været et stille år, men at allerede planlagte opgaver som f.eks Sahl var blevet 

færdiggjort samt at flere ventende opgaver som f.eks udskiftning af stik, kabler mv var blevet gennemført. 

FP kunne endvidere berette at leasingforpligtelsen på udstyr i hovedstationen udløb i maj og at det analoge 

signal blev endeligt lukket i januar 16. ASOM i Vejen er leverandør af TV-signaler til Bjerringbro og står 

desuden for forhandling med programudbydere omkring priser og udbud. ASOM tager sig af support 

udenfor BK´s åbningstid. I det daglige udføres teknisk og telefonisk support i samarbejde med Acia. Evercall 

udbyder support på telefoni.  

Bestyrelsen har vurderet på foreningens internetudbud og har besluttet at reducere antallet af udbudte 

hastigheder fra 5 til 3. Dette træder dog først i kraft efter sommerferien 2017, da bl.a. hovedstationen skal 

opgraderes. For at kunne tilbyde højere hastigheder skal der laves mindre øer-dvs at antallet af tilsluttede 

medlemmer pr. ø på sigt skal være under 100. Bestyrelsen har set på priser på internet og har sat priserne 

ned/sat hastighed op. Der skal laves fiberudvidelse på Sønderbro. 

Bestyrelsen har drøftet opsigelsesperiode for kabeltv og foreslår denne ændret så den følger 

opsigelsesperiode for internet (løbende måned + 30 dage) Dette kræver en ændring i vedtægter. 

Frits Pedersen informerede om antallet af medlemmer som var i alt 2972 fordelt på de forskellige 

kategorier. Flere medlemmer er skiftet til Frit Valg og mindre tv-pakke efter TV2 News er flyttet til 

fuldpakke. TV Play udbydes til en god pris-kr. 64,50 som er ca. det halve af normalprisen. 

Efter regnskabsafslutning er kontorfællesskabet med Bjerringbro Fælles Vandværk ophørt, hvilket har 

medført at foreningen har måtte investere i nyt kontorinventar. I samme forbindelse er lokaler blevet 

malet. 

Evald Gregersen foreningens forretningsfører er efter mange års arbejde fratrådt til pension. Peter Ørum 

fra bestyrelsen vil på bestemte tidspunkter være at træffe på kontoret. 

Bestyrelsen anser foreningen for at være kommet godt igennem 2016, både økonomisk og teknisk. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 



 

Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Foreningens revisor Jørgen Løbner gennemgik regnskabet og gjorde rede for visse regnskabstekniske 

punkter i dette. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 4: Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

Forslag til vedtægtsændringer fremsat ved generalforsamling i 2016 skal endelig konfirmeres, da der til 

denne ikke var mødt 2/3 af stemmeberettigede medlemmer op. Vedtægtsændringerne blev gennemgået 

og godkendt.  

Bestyrelsen stillede forslag om ændring af opsigelsesperiode for kabel-tv fra løbende kvartal+et kvartal til 

løbende måned+30 dage. Da der til generalforsamlingen ikke var mødt 2/3 af stemmeberettigede 

medlemmer op skal forslaget bringes op på næstkommende generalforsamling. Med generalforsamlingens 

tilladelse kan lempelsen af opsigelsevarsel praktiseres allerede nu, hvilket iflg. dirigenten var i 

overenstemmelse med reglerne. 

 

Pkt. 5: Behandling af budget og fastsættelse af kontingent samt godkendelse af bestyrelsens honorar. 

Revisor Jørgen Løbner gennemgik budgettet med efterfølgende kommentarer fra bestyrelsen. 

Tilslutning til fuldpakke er faldende, hvilket også afspejler sig i programkøbet. Evald Gregersen skal aflønnes 

frem til d. 1.8.17. Renovering og etablering af kontor efter ophævelse af kontorfællesskab anslåes til kr. 

100.000,- . Kontingent/pakkepriser er uændrede (billigere end de fleste konkurrenter). Takstbladet skal 

forenkles. Visse services skal medlemmer dog betale for. Internetudbud begrænses til 3 hastigheder med 

priser som bestyrelsen anser for konkurrencedygtige. Internetkunder uden kabeltv betaler kontingent kr. 

25,-. Nyt tilbud i foreningen: Wi-Fi Plus til kr. 39,- pr. md. P.t. solgt ca. 30 abonnementer.     

Budget, kontingent og honorar blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

På valg: Sten Gregersen, Gurli Elgaard, Jørgen Due. Jørgen Due modtog ikke genvalg, da han flytter udenfor 

foreningens forsyningsområde. 

Bestyrelsen foreslog Jan Katholm som nyt bestyrelsesmedlem og som suppleant Morten Plougmand. 

Jan Katholm og Morten Plougmand blev valgt. Sten Gregersen og Gurli Elgaard blev genvalgt. 

 

Pkt. 7: Valg af revisionsfirma. 

Revisionsfirmaet Jørgen Løbner blev genvalgt. 

 

Pkt. 8: Eventuelt. 

Frits Pedersen orienterede generalforsamlingen om Evald Gregersens fratræden. Han takkede for det 

kæmpe arbejde som Evald gennem årene har udført for antenneforeningen og for de mange fritidstimer 

Evald har brugt i foreningens interesse. Evald har været med siden 2001 og har om nogen været primus 

motor i foreningens etablering og mange tiltag. 



Medlem spurgte om TV2Play kun var for fuldpakkemedlemmer, hvortil der blev svaret at tilbuddet var for 

alle.   Fuldpakke udløser rabat derfor pris på kr. 64,50. 

Medlem spurgte hvor længe man kunne forvente at modtage FM-radio. Tom fra Acia svarede at FM-radio 

på sigt kan være tvunget til at vige pladsen for datadistribution p.g.a højere internethastigheder. Der er dog 

mange andre muligheder for at modtage radio. FM-radio vil dog stadig kunne modtages i bilen, men sikkert 

ikke flere år frem i tiden. 

 

Sven Vølker takkede generalforsamlingen for god ro og orden og Frits Pedersen takkede Sven Vølker for 

assistancen som dirigent. 

 

Generalforsamling ophævet kl. 20.30 d. 30.3.17.  

 

 

  

 

 

 

 

 

          


