Referat af ordina!r generalforsamling i Ja!gerspris Antenneforening
den 26. marts 2008 i Kigna!shallen, Ja!gerspris

1. Valg af dirigent
Advokat

og stemmetcellere:

Mads Ulrikkeholm

dat. Dirigenten

blev af bestyrelsen

konstaterede

hen hold til vedtcegtens

herefter,

bestemmelser

foreslaet som dirigent

at generalforsamlingen
og beslutningsdygtig

og valgt uden modkandi-

var lovlig indkaldt

og varslet i

for sa vidt angar punkterne

pa

dagsordenen.

2. Beretning

om foreningens

Formand for bestyrelsen

virksomhed

i 2007 Cbilag 1):

Erik Andersen aflagde beretningen

Medlem nr. 2364 Claus Hammar forespurgte
formanden

svarede, at de omtalte

lemmer selv havde investeret

om foreningens

til de ncevnte fladskcerme

fladskcerme var fladskcerme,

virksomhed

i beretningen,

i 2007.

hvortil

som antenneforeningens

med-

i.

Medlem 2347 Bent Riis forespurgte

til om DVB-T skulle vcere VHF signal eller UHF signal.

Karsten Dueholm fra DKT gay en teknisk forklaring.

3. Aflceggelse af regnskab for 2007 (bilag 2):
Kasserer Claus Wiegaard gennemgik

resultatopg0relsen

for 2007 som udviste et overskud

25.067 kr. Arsagen hertil var primcert en forh0jelse

af kontingentindtcegter

kr. i forhold til det budgetterede

af udgift til programafgifter

400.000

samt en forh0jelse

med ca.

forslag (bilag 3):

De af bestyrelsens

stillede cendringsforslag

sendt i sin fulde ordlyd i forbindelse
bestyrelsen

vedtaget.

med ca. 500.000

kr. i forhold til det budgetterede.

4. Indkomne

Dirigenten

pa

ved Jesper Toftegaard

konstaterede,

af foreningens

med indkaldelsen
og dr0ftet

vedtcegter

(bilag 4) og som var ud-

til generalforsamlingen

blev motiveret

af generalforsamlingen.

at cendringsforslagene

til §§ 5 A, 7,8,

11 og 13-18 blev enstemmigt

af

For sa vidt angar bestyrelsens

§ 12 blev der efter en lcengere

forslag til cendring af vedtcegtens

diskussion

stillet cendringsforslag

af bestyrelsen

vednZlrende et nyt pkt. 4 med f01gende ordlyd:

"Udvide/se

af an/cegget med f/ere radio- og tv-kana/er

(programmer),

som er p~/agt program-

a fgift ".

Dirigenten

konstaterede,

at cendringsforslaget

om vedtcegtscendring

af § 12 enstemmigt

blev

vedtaget.

Bestyrelsen

havde fremsat 0nske om bemyndigelse

udbyder om at levere digital-tv
truffet

pa en ekstraordincer

samlingen

og forventedes

Der var indkommet

samt video-on-demand

generalforsamling.

am indholdet

tiget til at stemme am indholdet

ges til afstemning,
i indkaldelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens

forslag fra medlem 2012 Flemming

meddelte

ydelser.

med ekstern

Endelig beslutning

0nske blev dr0ftet

ville blive

af generalfor-

ivcerksat i 10bet af maj maned 2008.

saledes, at der ved afstemning

pa. Dirigenten

til at indlede forhandlinger

i programpakker

i den/de programpakke(r),

uden protester

jf. vedtcegtens

Hansen am at vedtcegterne
er en deltager

kun stemmeberet-

sam vedkommende

fra generalforsamlingen,

§ 16, idet cendringsforslaget

at forslaget

cendredes

selv abonnerer

ikke kunne brin-

i sin fulde ordlyd ikke var anf0rt

til generalforsamlingen.

foreslog f01gende nye kanaler i mellempakken:

Viasat Nature/Crime/Playboy

Channel, Viasat History, Viasat Golf, National Geographic og Toon Disney og f01gende nye kanaler i fuld pakke: Viasat Nature/Crime/Playboy
Geographic,

Channel, Viasat History, Viasat Golf, National

Toon Disney og TV2 News. Dette ville indebcere, at programafgiften

for mellem-

pakken steg med 15,56 kr. og for fuld pakke steg med 28,63 kr. pro maned. Forslaget blev
dr0ftet

indgaende af generalforsamlingen.

Der var af medlem nr. 2008 $.se Lyberg Hansen stillet forslag am, at dk4 flyttedes
pakken. Kasserer Claus Wiegaard opfordrede
sidste ars generalforsamling

vedtagne

til, at generalforsamlingen

procedure for programvalg.

til mellem-

holdt sig til den pa

Forslaget blev dr0ftet

af ge-

neralforsamlingen.

Der var stillet forslag om, at der var mulighed
ter nar man har Voice TV og bestyrelsen

for at modtage Voice.Radio

foreslog,

uden programudgif-

at Voice Radio etableredes

sam ny FM kanal.

5. Fastscettelse af budget (bilag 5), medlemsDet af bestyrelsen
forelagt

foreslaede

generalforsamlingen

medlemsbidrag

kr. 3.495,-

Genetableri ng bid rag

kr.

Medlemsbidrag

Grund:

Det af bestyrelsen
kr. blev forelagt

og tilslutningsbidrag

for kommende

ar:

for det kommende

ar blev

og dr0ftet:

Tilslutningsbidrag:

pro mdr.:

og tilslutningsbidrag

udarbejdet

650,89,-

forslag for budget 2008 udvisende

generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

et underskud

pa 75.000,00

og dr0ftet.

og suppleanter:

Erik Andersen og Jane N. Petersen var pa valg som bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Dirigenten

konstaterede,

at Keld Riis Petersen blev genvalgt

at Poul Petersen blev genvalgt
Det blev lagt op til bestyrelsen,

som revisorsuppleant

som revisor uden modkandidat,

og

uden modkandidat.

at prcecisere i vedtcegterne,

hvordan suppleanterne

er valgt.

8. Eventuelt:
Der var intet til dr0ftelse.

Dirigenten
21:20.

takkede

generalforsamlingen

for god ro og orden. Generalforsamlingen

sluttede

kl.

Beretning for J~gerspris Antenneforening
for perioden den 28. marts 2007 til den 26. marts 2008
Denne beretning vil f0lge og omhandle hvad der er besluttet og de opgaver
der er udf0rt i perioden, samt udviklingen af foreningen medlemsm<£ssigt.
Mediemstallet var ved udgangen af 2006 pa 1066 og pI. den. 1. januar 2008
var vi pa 1160 medlemmer, en stigning pa 94 medlemmer en fremgang som
vi kun kan v<£retilfredse med. Et sp0rgsmaI vedr0rende medlemmer, sa oplever vi, at en del skal rykkes og nogle skal have afbrudt signal, som ikke kun
er for TVjradio, det er ogsa for INTERNET-Telefon, det er en lille del, men
det er de samme medlemmer der glemmer hele tiden.
Foreningen er i perioden udbygget med muligheden for 33 nye parceller pa
Langager ude ved Druedalsvej, samt 10 <£ldreboliger op AskevejjR0nnevej
og 6 boliger pa parkvej lige op til de 3 ege.
Som vi besluttede pa sidste generalforsamling, er vor hovedstation blevet
ombygget til at kunne give muligheden for en tredige programpakke og fa
sk<£rmet anl<£gget af, samtidigt blev skabet med internet delen, bygget ind
sammen med antenne modulerne og der blev lavet klimaanl<£g,sa temperamren kan holdes konstant, samtidigt er der sat en ny elmaler med Here grupper, saIedes at anl<£ggetkan lukkes for str0m ved fejl i enkelte omrader, sa
det ikke rammer hele anl<£gget,i alt kom det til at koste kI. 131.000,00,det er
nu blevet langt bedre at servicerer og komme til.
I forbindelse med muligheden for en tredige pakke, blev der skiftet 100 filtre
til grundpakke og 96 filtre til mellempakke, samlet pris for udskiftning og
filtre er kr. 35.000,00.
I april etablerede vi SBS-net i lille pakke, efter flytningen af kanal 4 til me 1lempakke til en 'pris af kr. 1.500,00og i maj blev DRl og TV2 samt kanal4 digitaliseret, hertil kom nye kanaler Animal planet og TV2 film, dette til en pris
af kr. 53.900,00.
I juli blev DR Update etableret som ny tv-kanal i grundpakke til en pris pa kr.
13.900,00.for en ny oms<£tteI.
I august etableres DVB-T signal i UHF-bandet for at "tilgodese de medlemmer, som har anskaffet TV med indbygget digital tuner.

Samlet er der anvendt kr. 244.200,00, her kan det siges, vi er den situation, at
vi har kunnet finansiere dette over driften, igennem den buffer (opsparing) vi
besluttede for et par ar siden, sa det ikke far indflydelse pa kontingentet.
Der er i 2007 solgt 600.000 fladskcerme, de er selvf0lgelig ikke aIle solgt tiI
medlemmer af vor forening, men vi ved at der mange der har k0bt nyt. Derfor er den nceste store udfordring at fa udsendt Here af vores kanaler bade i
digitalt og analogt signal, det der kaldes at lave et digitalt spejI". Bestyrelsen
har i l0bet af efteraret holdt en rcekke m0der, for at belyse hvilke l0sningsmuligheder der findes og arbejdet viI fortscette henover foraret.
Vi haber indenfor den allerncermeste fremtid at kunne prcesentere en l0sning,
som igen viI fremtidssikre vores anlceg og give medlemmerne muligheden
for at modtage digitalt, men eventuelt ogsa at fa muligheden for at tiIk0be
ekstra produkter.
Det er saledes specielt medlemmer med de nye skcerme der viI fa glcede af
den forbedrede billedkvalitet, som det digitale signal giver, Vi forventer at
kunne klare denne udgift, uden at forh0je kontingentet.
/I

Frederikssund Kommune indkaldte os til Ledningsm0de vedr0rende industriarealet ved Handvcerkervej, her konstaterer vi, af disse nye virksomheder
var der kun en, der var interesseret i antenne, kommunen ville ikke tage det
med i projektet og vi 0nskede ikke at bekoste nedlcegningen af kabler, der
havde en omkostning pa 72.700,00 + moms.
I forbindelse med Handvcerkervej, sa 0nskede de 4 parceller pa samme side
som kraftvarmevcerket en tilkobling, her skulle lcegges et nyt kabel fra vor
hovedstation og det ville koste 46.600,00 + moms, dette kunne vi ikke ga ind
i, det stod slet ikke i forhold til tilmeldingsgebyret.
Pa sidste generalforsamling omtalte vi boligselskabet Domea,s henvendelser
vedr0rende afdelingerne M0lleparken - M0llehegnet - Egeparken samt Birkehaven ved M0llevej, der havde faet et tilbud fra DKT for tilkobling til vort
anlceg, vi erfarede her ved ar skiftet, at der er lavet aftale med det nye yousee
for en 3 arig periode vedr0rende M0lleparken - M0llehegnet - Egeparken,
ma dog sige at vi var noget forundretj skuffet over den handling der er gjort
uden at begrunde tilbuddet fra osjDKT.
Men for de 10 boliger i Birkehaven afventes der et svar pa fremsendte tilbud,
da vi erfarer, at de ikke er omfattet at den anden aftale.
Domea,s afdelinger ved Esrogard i Gerlev, Afdeling 1 med 52 boliger og afdeling 2 med 10 boliger, bliver tilkoblet vor forening ca. 1 apriI 2008
Der har vceret afholdt ledningsm0der for delomraderne 2B og 4A pa henholdsvis 15 og 25 rcekkehuse i Snogekcer (Duemoseudstykningen). Disse viI
blive tiIkoblet efterhanden som de bygges.

Nogle af kanal omsCEtterne der har fungeret siden starten i 1995, er begyndt
at svigte og de er udgaet af produktion, vi kan ikke lCEngerefa reservedele, sa
derfor vil de blive udskiftet til nye digital omsCEttere, der i dag koster det
halve af hvad de gamle kostede.
Der har vCEret afholdt ledningsm0de for udstykningjbyggemoding
af 105
parceller samt en butik ved Esrogard i Gerlev, igangsCEtter er Gerlev ejendoms udvikling APS, der er afgivet et tilbud fra DKT. Projektet er umiddelbart sat i sta af igangsCEtter.
Bebyggelsen pa Langager udstykket af Lind og Ris0r, som omtalt pa sidste
generalforsamling, kabelarbejdet er blevet udf0rt af DK antenneteknik i Helsinge, vi havde meddelt dem, at ved tilkobling til vort anlCEg,skulle det varsles til DKT i god tid for ikke at lave postyr for INTERnet og Telefon, der skete
det vi havde frygtet, man var kommet i tidsn0d da man brugte udgravningen
sammen med fjernvarmen, opgaven skulle udf0res inden udgravningen blev
lukket, der kom et stop pa ca. en halv time, det var det vi skulle undga, derfor blev bestyrelsen enige om, at blev det aktuelt en anden gang, sa er det vores operat0r DKT der tilkobler.
Lokalplan 80 Karolineh0j, area let bag ved M011egardsskolen, her skulle blive
plads til145 boliger, i planens paragraf 10 star, man skal benytte antenne forening, men ikke no get navn, det vil sige, nu kan andre akt0rer deltage og sa
kommer det an pa kanaler og priser, men sp0rgsmaIet for os er nu, skal vi
bekoste kabler, til noget vi ikke kender omfanget af, kommunen har ikke som
tidligere, indf0jet det i planen pa lige fod med varme og vand, der bliver ikke
taget hensyn tillokalforeningen og de investeringer vi har gjort. Men dagsdato kan vi ikke se om det kommer i gang.
Vi har faet 4 nye matrikler med i omradet Askevej - Magnoliavej og Valn0ddevej, Det er de tidligere gr0nne omrader kommunen udstykkede, vi bekostede dette og de medlemmer har betalt det samme som 0vrige tilkoblinger
til det gamle anlCEg.
Foreningen har VCEretinviteret til deltagelse i TV og Radiomessen i Berlin, fra
den 31. august til den 2. september 2007. med plads til2 personer fra hver
antenneforening, vi deltog med 1 person, tur til messen sker hvert andet ar
og der var deltagere fra hele landet, vi var interesseret i det nye vedr0rende
det digitale omrade, der sker store CEndringer pa omradet.
Der har i 2007 VCEretstore diskussioner pa omradet vedr0rende antenneforeningerne i forhold til programudbyderne,
hvor de mener, at mastodonterne
TDC, Telia Stofa og Canal digital, viI sCEttesig pa prisudviklingen overfor antenneforeningerne.

Man viI sikre en bedre selvstcendighed for foreningerne ved at man har dannet et selskab ved navnet BoxDanmark og der skulIe fra starten vcere 100.000
husstande som kunder. Det er interessant at f0lge udviklingen, for der skal
nok forventes omvceltninger pa omradet.
Der har fra Dansk kabel TV,s side vceret en kampagne for INTERnet og IP telefoni, fra den 1. oktober til den 16. december var gratis tilkobling og senere
her ved arsskiftet er hastighederne blevet cendret/ forh0jet.
September 2007 kom der melding fra TV2 om prisstigninger pa fra 5% til 15%
for de enkelte programmer, cendringen sker fra den 1. Januar 2008. Her oplever vi hver gang, at vi skal beta Ie for 3 maneder inden vi har behandlet omkostningerne pa general£orsamlingen.
Der har i aret vceret 9 bestyrelsesm0der og general£orsamlingen, vi oplever
ogsa en god kontakt til jer som medlemmer, nar der opstar fejl, og der kan
opsta fejl, det kan bade vcere hos jer elIer pa selve anlcegget, det er jo elektronik.
Vi mener ogsa, at fejlene er blevet rettet hurtigt og indenfor et par dage, er
der fejl, sa meld det med det samme, vent ikke til Weekenden med dette, det
er bedst for aIle, at det g0res i arbejdsugen.
Dette var bestyrelsens beretning, der lcegges ud til behandling
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Bilag nr. 2

Arsregnskab for 2007
2007

2006

Budget
t. kr
Indtcegter
Kontingentindtcegter
Tilslutningsbidrag
Renteindtcegter
Andre indtcegter
Indtcegter i alt
Udgifter
Stikledninger
Programafgifter
Program/kanalcendr
Copydanafg ift
Elforbrug
Forsikring
Netservice
Netudvidelse
PBS service
Lokaleleje
Best. honorar
Regnskabshjcelp
M0der/generalforsam
Telefon
Porto m.v.
Kontorhold
Reprcesentation
Andre udgifter
Udgifter i alt
Renter/gebyrer
Leasing
Udgifter i alt
Arets resultat

t. kr

2.441.661
200.332
38.402

1.958
180
20

60.713
2.741.108

2.158

2.491

80
1030
215
0
50
30
130
80
30
10
40
15
3
2
15
15
2

59
661
107
209
52
9
18
70
25
10
77
5
4
2
11
13

108.696
1.430063
235.416
0
47.487
31.930
111.229
12.800
28.376
10.000
42.778
16.906
Iing
5.547
2.024
13.290
9.055
1.941
22.683
2.130.221

2.283
202
6

Q

1

Q

211
585.609
2.716.041

25.067

1.747

1.333

0
600
2.347

0
522
1.855

-189

636

Notater:
CopyDan ink! I kontingenter for
2006
Forsikring, Service samt Leasing: Opg0relsesmetode cendret i 2006, derfor
ikke samligenlige
Andre indtcegter: Retur el-afgifter samt rykkergebyrer
Andre udgifter: Advokat, tab pa debitorer, annonce m.m.

Aktiver

2006
1. kr
855.706

Bankbeholdning
Debitorer
Forudbetalt leasing
Forudbetalt forsikring
Forudbetalt netservice
Aktiver

0
49.536
27090
104.904

i alt

720
0
48
26
90

1.037.236

885

197.541

10

-66.613
17.517

-3
14

148.445

21

888.790

864

Passiver
Skyldige omkostninger
Moms:
Skyldig moms primo
Salgsmoms
KQJbsmoms
EI-afgift
Betalt moms
Skyldig a-skat

-3.000
659.624
-652.469
-27.113
-43.654

Greld i alt
Egenkapital:
Primosaldo
Arets resultat
Egenkapital i alt
Passiver

I alt

863.721
25.069
888.790

1037.235

Revisionspategning for regnskabsaret 2007.
Driftskonti er kontrolleret ved stikprQJvevis bilagskontrol. Aile konti i balancen er
gennemgaet og afstemt

885

Forslag tit Generalforsamlingen
Nr.

Forsfag

"m:~;i1iI4b.*
1
2

3

4

,;;'::';"

..,' 44'

6
7

Fuld Pakke
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat History
Viasat Golf
National Geographic
Toon Disney
TV2 News

TV2 News:
Ny kanal i Fuld Pakke
dk4:
dk4 flyttes til Mellem Pakken
Viasat-pakke:
Pa grundlag af tilbud pa samlet programpakke fra Viasat, foreslar
styrelsen f01gende nye kanaler:
- Viasat NatureNiasat Crime/Playboy Channel i Mellem Pakke
- Viasat History i Mellem Pakke
- Viasat Golf i Mellem Pakke
Tilbudet forudscetter
pakke II

at Viasat Explorer/Spice

TV2 News:
TV2 News erstatter BBC Prime samt BBC World i Mellem Pakken

9

CNBC/National
Geographic
Ny kanal i Mellem Pakke

10

National Geographic
Ny kanal i Fuld Pakke
Toon Disney:
Ny kanal i Fuld Pakke

12

13

be-

~kon~isk
Konsek~eh$

-"
...

'

Stiller

'",

Ingen

Bestyrelsen

P.t. ukendt

Bestyrelsen

Ingen

2012
Flemming

>

>;

Hansen

Mellem Pakke stiger med
kr. 15,56 og Fuld pakke
stiger med kr. 28,63 pr
mdr

Bestyrelsen

Fuld Pakke stiger med kr.
13,06 pr mdr.
Mellem Pakke stiger med
kr. 11,19 pr mdr.

1041
Mikkel Garbov
2008
Aase Lyberg Hansen

Mellem pakke samt fuld
pakke stiger med kr 8 pr.
mdr

Bestyrelsen

Mellem pakke samt Fuld
pakke stiger med kr. 5,25
or. mdr.
Mellem pakke samt Fuld
Pakke stiger med kr 3,75
or. mdr.
Fuld Pakke stiger med kr
3,75 pr mdr
Mellem Pakke falder med
kr.3,10
Fuld Pakke stiger med kr
3,75 pr mdr
Fuld Pakke stiger med kr.
3,44 pr. mdr

2317
Martin Blomdahl

forbliver i vores program-

8

11

;; 1\\ ..

' ..",&,&,

Vedtcegtscendringer
Bestyrelsen foreslar vedtceqtscendrinqer if udsendt materiale
Ombygning
af hovedstation
til digitalisering:
Bestyrelsen 0nsker bemyndigelse til at indlede forhandlinger med ekstern udbyder om at levere digitalt tv samt video-on-demand
ydelser.
Endeliq beslutninq vii blive truffet oa ekstraordincer qeneralforsamlinq
Vedtcegtscendring
- Afstemning:
Ved afstemninger om indholdet i programpakker er en deltager kun
stemmeberettiget til at stemme om indholdet i den/de programpakke(r),
som vedkommende selv abonnerer pa.
Nye Kanaler:
Pa baggrund af indkomne forslag foreslar bestyrelsen f01gende nye kanaler:
Mellem Pakke
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat History
Viasat Golf
National Geographic
Toon Disney

5

",:.~,;

2008

Viasat History
Ny kanal i Fuld Pakke
Voice Radio:
Da der er mulighed for at modtage Voice Radio uden programafgifter
nar man har Voice TV, foreslar bestyrelsen at Voice Radio etableres
som ny FM-kanal.
Forslaget forudscetter at Voice TV forbliver i vores programpakke

!I

Ingen

Bestyrelsen

1041
Mikkel Garbov
2253
Bente
og
Bradstrup
1706
Benedikte
Ganq
Bestyrelsen

Nicki

og Preben

For at holde foreningens vedtcegter "up-to-date" foreslar bestyrelsen felgende vedtcegtscendringer:
VedtaeQt i daQ

§5A
Ordincer generalforsamling holdes
en gang arligt - senest i marts
maned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 daqe f0r.

§5A
Forslag til behandling under
dagsordenens pkt. 4, skal med
navn og underskrift tilstilles formanden senest 10 dage f0r generalforsamlinqen finder sted.

§7
Foreningen ledes af en bestyrelse
bestaende af 5 medlemmer, der
vcelges for 2 ar ad gangen saledes, at der hvert ar pa generalforsamlingen vcelges 3 og 2 medlemmer. Bestyrelsen kontistituerer
sig selv med formand, ncestformand, kasserer, sekretcer og tilsynsf0rende

§8
Foreningens regnskab er fra den
1.1. til den 31.12.
Pa hvert ars generalforsamling
fastscettes medlems- og tilslutningsbidrag for det kommende ar.
Har foreningen ikke tegningsretten, fastscettes tilslutningsbidraget
efter aftale med tegningsretsindehaveren.

.EndrinQsforslag
... og indvarsles af bestyrelsen ved
skriftlig eller elektronisk meddelelse senest 14 dage f0r

Begrundelse
Giver mulighed for i fremtiden at
udsende indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail, hvis medlemmer 0nsker det, og dermed
spare porto

... skal med navn og medlemsnummer tilstilles formanden senest 10 dage f0r generalforsamlingen finder sted.

Giver mulighed for at modtage
forslag via e-mail, saledes som de
fleste 0nsker at sende dem i dag.

... Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, ncestformand,
kasserer og sekretcer.

Tilsynsf0rende slettes, da bestyrelsen ikke mener der er brug for
en person til at varetage denne
funktion Tilsynet bliver i dag foretaget af formanden og kassereren
i samarbejde med Dansk Kabel
Tv.

..Pa hvert ars generalforsamling
fastscettes medlems- og tilslutningsbidrag for det kommende ar.

"Har foreningen ikke tegningsretten, fastscettes tilslutningsbidraget
efter afta/e med tegningsretsindehaveren." slettes, da dette ikke er
aktuelt.

§ 11

Hele paragraffen slettes, da bestyrelsen ikke mener der er brug for
en person til at varetage denne
funktion. Tilsynet bliver i dag foretaget af formanden og kassereren
i samarbejde med Dansk Kabel
Tv.

Bestyrelsen vcelger blandt sine
medlemmer et medlem, der skal
foresta vedligeholdelse af og f0re
teknisk tilsyn med fcellesantenneanlcegget. Den tilsynsf0rende er
over for den 0vrige bestyrelse ansvarlig for, at fcellesantenneanlcegget vedligeholdes pa forsvarlig
made, og at der foretages tilsyn
og kontrol pa anlcegget. Den tilsynsf0rende modtager reklamationer fra brugerne over anlceggets
funktion. Den tilsynsf0rende indhenter tilbud fra firmaer pa vedligeholdelse m.v Tilbuddet, der antages, skal vcere godkendt af den
0vrige bestyrelse. Den tilsynsf0rende f0rer kontrol med, at vedligehold sker som aftalt. Efter beslutning af generalforsamlingen
kan der ydes honorar til den tilsynsf0rende.

§ 12

§ 11

Paragraf-nummer

rettes op, og

F01gende cendringer og udvidelser
af fcellesantenneanlcegget ma kun
bringes til udf0relse efter at vcere
vedtaget af en generalforsamling:
1 Ombygning af anlcegget
2. Udvidelse af anlcegget
med flere radio- og TVkanaler (programmer), hvis
udvidelsen krcever en
cendring af anlcegget
3 Udvidelse af anlcegget
med abonnenter ud over
tidligere godkendt i st0rre
omfang
4 Sammenlcegning af anlcegget med antenneanlceg tilh0rende anden ejer
eller antenneforening
5. Etablering af fcelles signalforsyning med fcellesantenneanlceg tilh0rende
anden ejer eller antenneforening

F01gende cendringer og udvidelser
af fcellesantenneanlcegget ma kun
bringes til udf0relse efter at vcere
vedtaget af en generalforsamling
1. Ombygning af anlcegget
2. Udvidelse af anlcegget
med flere radio- og tvkanaler (programmer),
som er palagt programafgift.
3. Sammenlcegning af anlcegget med antenneanlceg tilh0rende anden ejer
eller antenneforening
4. Etablering af fcelles signalforsyning med fcellesantenneanlceg tilh0rende
anden ejer eller antenneforening

pkt. 2 og pkt. 3 slettes da beslutninger om disse 0nskes at kunne
trceffes af bestyrelsen, sa lcenge
dette ikke krcever forh0jelse af
medlemskontingentet.

§13-§18

§ 12 -§ 17

Paragraf-numre

rettes op

BUDGET 2008
Indtcegter
Medlemsbidrag
Programafgifter
RenteindtCEgter
Tilslutningsafgifter

kr 918500
kr 1816.000
kr 25.000
kr 140000

Indtcegter i alt

kr 2.899.500

Variable udgifter
Programafgifter

kr 1.816.000

Driftsudgifter
Stikledninger
KanalCEndringer/Hovedstation
Netudvidelse
EI
Service/forsikring
PBS
ReprCEsentation
Kantor/Porto
MQlder/Generalforsamlin

9
Kontorleje
Honorarer
Leasing
Udgifter i alt
Aret resultat

kr 100.000
kr 75.000
kr 40.000
kr 50.000
kr 155.000
kr 34.000
kr 2.000
kr 30.000

kr 7.500
kr 10000
kr 55.000
kr 600.000

kr 1.158.500
kr 2.974500
-kr 75.000

