Referat af ordinær generalforsamling i Jægerspris Antenneforening afholdt mandag den 16. august
2021 kl. 19:30 i Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris:

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og stemmetællere:
Bestyrelsen foreslog advokat Mads Ulrikkeholm som dirigent og han blev valgt uden
modkandidat. Dirigenten bemærkede, at det fremgår af foreningens vedtægt § 5 punkt A, at den
ordinære generalforsamling skal afholdes én gang årligt senest i marts måned. Grundet
restriktioner i forbindelse med Covid-19 havde bestyrelsen vurderet, at der tidligst kunne
afholdes ordinær generalforsamling i august 2021. Der var ingen bemærkninger hertil fra de
fremmødte medlemmer. Dirigenten konstaterede med denne bemærkning herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til vedtægtens bestemmelser og
beslutningsdygtig for så vidt angår punkterne på dagsordenen.
Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 38 stemmeberettiget medlemmer (husstande) heraf
0 medlemmer ved fuldmagt.
Som stemmetællere blev Erik Andersen og Jan Hauglund valgt uden modkandidat.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i 2019-2020 :
Formand Jan Jørgensen aflagde følgende beretning:
”Sidste gang, vi har haft mulighed for at afholde en generalforsamling var 20.03.2019.
Lige før vi skulle have afholdt generalforsamlingen i marts 2020, kom Corona og satte verden i
stå. Vi var konstant på udkig efter en lempelse i forsamlingsforbuddet, så vi kunne afholde en
generalforsamling, men forgæves. Da vi kom til marts 2021, hvor vi skulle have holdt den
ordinære generalforsamling, havde coronaen desværre stadig så godt fat, at restriktionerne
forbød os at forsamles i tilstrækkeligt antal. Men nu, i august 2021 er det heldigvis blevet
muligt efter en pause på 2 ½ år.
At vi ikke har kunnet afholde en generalforsamling i 2020, har medført at vi ikke har kunnet leve
op til vedtægternes krav om afholdelse af valg til bestyrelsen. Det betyder, at
generalforsamlingen senere vil blive præsenteret for et forslag til en midlertidig
vedtægtsændring, så valgene kan bringes i orden.
Corona har ikke givet de store praktiske problemer for foreningens drift. Vi har holdt vores
bestyrelsesmøder virtuelt, og vi har mødtes med vores samarbejdspartnere virtuelt. Dansk Kabel
TV var i en periode afskåret fra at arbejde indendørs i folks hjem, og det har givet lidt gener,
men det er heldigvis overstået nu. Det har i perioden heller ikke været muligt at få godkendt
budgetterne, så vi har offentliggjort dem på vores hjemmeside og heldigvis ikke fået nogen
indsigelser. Claus vil senere sige meget mere om dette.
Som jeg orienterede om på generalforsamlingen i 2019, gik opgraderingen til gigabit ikke helt
som planlagt. Det oprindelige projekt, som blev finansieret i samarbejde med Yousee, kunne ikke
færdiggøres, da man under arbejdet stødte på rigtig mange dårlige kabler, som ikke kunne leve
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op til kravene. Som jeg også orienterede om blev vi af den grund nødt til indgå aftale med DKT
om en udbedring af disse fejl. Dette projekt til 1.5 millioner kroner vedtog generalforsamlingen
at vi selv finansierede med en 5-årig afdragsaftale med DKT.
Igen gik arbejdet ikke så hurtigt som forventet. Uden at jeg ved det præcist, er min fornemmelse,
at DKT undervejs i projektet konstaterede, at der var behov for betydeligt flere
kabeludskiftninger og dermed opgravninger end man havde lagt til grund for tilbuddet til os.
4. november 2019 var arbejdet imidlertid fuldført og der blev åbnet for salg af gigabit bredbånd
hos Yousee.
Diskussionen om åbning af vores net for 3. parts internetudbydere har fyldt meget for bestyrelsen
og mange af vores medlemmer. Vi arrangerede derfor et virtuelt informationsmøde 19. marts,
hvor jeg havde mulighed for at gå mere i dybden med de problemstillinger det rejser. Jeg vil
gerne i dette forum endnu en gang behandle disse problemstillinger, men for at give
generalforsamlingen bedre mulighed for at behandle sagen, har bestyrelsen valgt, at det skal
behandles som et selvstændigt punkt, punkt 4 på denne generalforsamling. Jeg vil her gøre rede
for, hvad bestyrelsen har af overvejelser og hvilke muligheder, vi har siden Fastspeed kom på
markedet for ca. 3 år siden og reklamerede med at de kunne levere billigt internet igennem
antenneforeningerne. Da denne diskussion, som har fyldt meget i bestyrelsen arbejde, er flyttet
til et selvstændigt punkt, bliver denne beretning tilsvarende kortere.
En anden udfordring, der har fyldt meget i foreningens hverdag, er den manglende aftale mellem
Yousee og Discovery Networks. Vi inviterede til et informationsmøde i JAS i januar 2020, hvor
problemstillingen blev forklaret. Siden da har der ikke været nogen udvikling i sagen ud over, at
Yousee fortæller os, at de stadig ønsker en aftale.
Jeg skal meddele, at vores mangeårige økonomiske rådgiver og suppleant i bestyrelsen Hans
Vindelev på grund af alder har ønsket at stoppe sit arbejde med vores regnskaber. Stor tak til
Hans for indsatsen og det gode samarbejde.
Det betyder, at vores kasserer Claus Wiegaard nu må påtage sig arbejdet med regnskabet. Det
har han indvilget i. Det honorar, som Hans tidligere modtog, er derfor blevet overført til Claus.
Situationen har også givet anledning til, at vi nu har handlet på vores længe nærede ønske at få
et nyt, mere tidssvarende og tidsbesparende administrationssystem. Især medlemsadministrationen er med det nye system blevet langt mere forenklet og fejlsikret. Vi er derfor meget
glade for det nye system Panther og indfasningen er nu tilendebragt. En facilitet i Panther, som
vi også er meget glad for, er selvbetjeningsdelen. Hvis man her afgiver en bestilling på
pakkeskift, tilmelding eller udmeldelse, bliver alle nødvendige ordrer og registreringer udført
automatisk af systemet. Inden Panther krævede det en del håndarbejde. Man kan også her se
sine regninger og tilmelde/afmelde nyhedsmail.
Man skal logge ind på systemet for at adgang til disse muligheder. Hvis ikke man har en
adgangskode er det meget enkelt: man angiver sin e-mail eller sms og klikker på ”glemt
adgangskode”. Så modtager man en sms eller mail med et link til oprettelse.
Til sidst kan jeg meddele, at vi på trods af uroen omkring Discovery Networks og diskussionerne
om åbning for 3. parts internetudbydere med en del indlæg på de sociale medier har oplevet en
medlemsfremgang fra marts 2019 til marts 2021 på 5 % fra 1448 til 1523.
Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingens behandling”
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter,
at beretningen blev taget til efterretning.
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3.

Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020:
Kasserer Claus Wiegaard aflagde årsregnskab for 2019 og 2020.
Erik Andersen bemærkede, at det ville være ønskeligt med en ”større buffer” (egenkapital) i
årsregnskabet. Bestyrelsen replicerede, at dens holdning er, at pengene ligger bedre i
medlemmernes lommer.
Henrik Christiansen fra Dansk Kabel Tv oplyste, at de tekniske installationer er fremtidssikret,
og at der ikke forventes nogle større udgifter, ligesom foreningen har en god økonomi, så efter
hans opfattelse er egenkapitalen på et fornuftigt niveau.
Kasserer Claus Wiegaard bemærkede i forhold til balancen 2020 vedrørende revisorpåtegningen
om egenkapital, at revisor havde fået meddelt, at opgraderingsarbejde er ophørt.
Dirigenten konstaterede, at begge regnskaber blev godkendt enstemmigt.

4.

Muligheder for 3. parts udbydere på vores net:
Formand Jan Jørgensen forelagde følgende problemstilling:
”Vi har i foreningen fået mange henvendelser, der opfordrede os til at give Fastspeed adgang til
vores net. Vi har hidtil afvist det, da det ikke var muligt at få tydeliggjort konsekvenserne for os
som forening.
Vi havde i marts måned, da vi afholdt informationsmødet, langt større viden om, hvor
udfordringerne ligger, men vi manglede stadig afklaring på væsentlige punkter. Det vender jeg
tilbage til.
For at forstå problemstillingen, skal man først forstå hvad Jægerspris Antenneforening er for en
størrelse, og hvilke betingelser vi arbejder under.
Fra starten i 1995 var foreningen ejere af et kabelnet og leverandør af TV indhold. Foreningen
havde fra starten ingen mulighed for at løfte de store investeringer, der var forbundet med at
etablere nettet, så pengene blev lånt af Dansk Kabel TV og afdraget over de næste år. Dette var
den eneste løsning, da ingen pengeinstitutter ville låne os penge med sikkerhed i nogle kabler i
jorden. Indholdet leverede vi også, idet vi på hovedstationen på varmeværker nedtog signalerne
fra satellit.
Vi havde altså opbygget et envejs analogt system. Det gik godt i nogle år, men så bankede
digitaliseringen og internettet på. Vi måtte erkende, at vi i foreningen ikke selv kunne løfte
opgaven med at digitalisere TV distributionen, hverken økonomisk, teknisk eller arbejdsmæssigt.
Vi stod altså over for et valg: Vi kunne fortsætte som hidtil og vente på at dø eller finde en
partner, som kunne de ting, vi ikke selv kunne. Det blev starten på samarbejdet med Yousee.
Dette samarbejde baserer sig på, at vi mod en godtgørelse giver Yousee ret til at distribuere
deres TV produkter på vores net. Godtgørelsen består af to ting. Medlemmerne nyder godt af
foreningens storkunderabat hos Yousee, hvilket giver det enkelte medlem en månedlig besparelse
på 97 kr på grundpakken, 90 kr på mellempakken og 71 kr på fuldpakken. Samarbejdet med
Yousee løste derudover vores problem med at finansiere en modernisering af vores net, idet
Yousee tilbød finansiering imod at vi kontraktligt forlængede den periode, hvor vi er bundet til
Yousee som leverandør efter en model, der siger, at ved f.eks. en kontraktforlængelse på 5 år,
bliver vores gæld til Yousee nedskrevet med en femtedel hvert år.
Det var en rigtig god aftale for os, og vi har benyttet os af den flere gange, hver gang med
godkendelse fra generalforsamlingen.
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Første gang vi gjorde brug af aftalen var i starten af nullerne, hvor vi ønskede at gøre vore net
internetegnet. Det krævede, at alle forstærkere blev udskiftet til at håndtere tovejs trafik. Den
gæld er afviklet.
Siden har vi gjort brug af aftalen ved netudvidelser i forbindelse med nyudstykninger. Vi kunne
ikke have forsynet Snogekær, Esrogård udstykningen i Gerlev og andre mindre udstykninger,
hvis vi ikke havde haft denne aftale med Yousee.
Det seneste, meget store projekt, er ombygningen til Docsis 3.1 standarden, som muliggør
gigabit internet.
Efter disse projekter er status på vores binding til Yousee, at gælden p.t. er 3,35 millioner kroner
og at den stort set er afviklet i 2027. Det betyder også, at en opsigelse af samarbejdet med Yousee
vil medføre at vi skal indfri gælden på 3,35 millioner her og nu. Det betyder et ekstraordinært
bidrag fra alle medlemmer på 2.500 kr. Hvis det skal finansieres ved lånoptagelse, vil gælden
skulle afdrages og det vil betyde en stigning af medlemsbidraget på mellem 30 og 70 kr. – både
for tv- og internetkunder, forudsat at der overhovedet kan findes en långiver og afhængigt af
rente og løbetid. Jeg nævner dette, fordi flere medlemmer har opfordret os til at opsige
samarbejdet med Yousee, fordi de ser Yousee som en hindring for den udvikling, vi ønsker. Til
det kan jeg kun sige, at bestyrelsen er uenig. Vi ser derimod Yousee som god og
fremtidsorienteret samarbejdspartner.
Og så kommer vi til Fastspeed.
Antenneforeninger blev et interessant forretningsområde for dem, da de en efter en blev
opgraderet til Docsis 3.1 standarden.
Fastspeed drives af en kreds af tidligere Yousee medarbejdere, så de er fuldstændig klar over,
hvordan vores kontrakt med Yousee er skruet sammen.
I vores kontrakt med Yousee hedder det i§5 bl.a.

Fastspeed læser denne paragraf sådan, at Jægerspris Antenneforening kan give Fastspeed
adgang til vores net, ved at vi giver Yousee vores skriftlige samtykke til det. Hertil siger Yousee,
at det er korrekt, men hvis vi giver dette samtykke, så åbner vi også for alle andre udbydere.
Fortolkningen har været sendt til vurdering i Erhvervsstyrelsen, som ikke vil træffe en afgørelse,
men overlader det til parterne. Det betyder, at Yousees udlægning er gældende.
Så kan vi jo bare åbne for alle udbydere og få den konkurrence, som vi alle godt vil have.
Her begynder det så at blive kompliceret.
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Vi lavede i sin tid kontrakten med Yousee, men Yousee er i mellemtiden blevet delt op i to nye
uafhængige selskaber: TDC Net, som er infrastruktur ejere, d.v.s. de ejer alle TDC´s fiber og
coax net og Nuuday, som Yousee nu hører under, som kun er indholdsleverandører.
Hvis vi beder Yousee om at åbne for 3. parts internetleverandører, betyder det groft sagt, at
dispositionsretten til vores net overdrages til TDC Net, eller sagt på en anden måde: vores net
ændrer status fra privatejet net til offentligt net.
I praksis betyder det, at en hvilken som helst internetleverandør kan bede TDC Net om at få åbnet
adgang til en hvilken som helst adresse i vores net, vel at mærke uden at de orienterer os om det.
Det betyder, at vi som forening ikke ved noget om hvem, der opererer på vores net og dermed
ikke har nogen mulighed for at opkræve betaling for brugen, hverken fra udbyder, kunde eller
TDC Net. Vores økonomiske grundlag vil smuldre, og vi vil fremadrettet ikke have økonomi til
at vedligeholde vores net.
Vi vil kunne løse dette problem, hvis vi kan lave en aftale med TDC Net som omfatter følgende:
• TDC Net informerer JA om nye tilmeldinger INDEN disse tilsluttes, således at JA kan oprette
disse som medlemmer af JA, opkræve tilslutningsbidrag/medlemsbidrag, samt tilslutte
adressen.
•

Det skal være godtgjort, at foreningen er berettiget til at lukke for en tilslutning igen, såfremt
medlemsbidraget ikke betales.

Yousee har naturligvis været meget opmærksomme på konkurrencen på internetmarkedet. Man
har derfor ryddet op i de utallige gamle abonnementstyper, som havde hobet sig op, så der nu
kun er 3 hastigheder at vælge imellem. Det betyder, at de fleste gamle abonnementer er blevet
opgraderet til nærmeste højere hastighed uden prisstigning. Lige nu tager Yousee 299 kr. for et
gigabit abonnement. Et problem for os er, at Yousee med deres nye prisstruktur har fjernet den
foreningsrabat, man tidligere fik og dermed kan man sige, at Yousee selv har fjernet den betaling,
som vi tidligere fik for at stille vores net til rådighed. Det er vi naturligvis ikke tilfredse med.
Efter informationsmødet i marts, har bestyrelsen haft et (virtuelt) møde med Fastspeed. Fastspeed
kunne anvise metoder til at håndtere vores forbehold på en acceptabel måde, og vi tog
efterfølgende kontakt til flere antenneforeninger, som har åbnet deres net i samarbejde med
Fastspeed, og de kunne alle bekræfte, at det fungerede godt. Vi var derfor i bestyrelsen parat til
at åbne for 3. parts internetudbydere, med Fastspeed som den væsentligste operatør.
Vi skulle selvfølgelig have en generalforsamlings godkendelse til at gøre det, og det kunne så
have været denne generalforsamlings opgave. Imidlertid er der kommet endnu en ubekendt ind i
ligningen.
Vi blev i maj måned orienteret om, at TDC net som ejere af et stort offentligt fiber og coax net er
berettiget til at opkræve en trafikafgift af brugerne af deres net. Brugerne er bl.a. Yousee og
Fastspeed. Der foregår i øjeblikket forhandlinger mellem konkurrencestyrelsen og TDC net om,
hvordan denne afgift skal skrues sammen. Vi ved f.eks. ikke om TDC net vil kunne opkræve afgift
på vores net, hvis vi åbner det. Worst case er vi blevet orienteret om at en åbning af vores net
kunne betyde en månedlig stigning på op til 100 kr. for alle internetkunder på vores net, både hos
Fastspeed og Yousee. Hvis vi ikke åbner nettet og altså kun har Yousee som internetleverandør,
vil vi måske kunne slippe med en mindre stigning. Afklaringen skulle komme inden efterårsferien.
Når vilkårene er kendt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så der kan
tages en beslutning på et kendt og oplyst grundlag.”
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Der var herefter en kort debat af spørgsmålet, hvorefter dirigenten konstaterede, at redegørelsen
blev taget til efterretning.
5.

Indkomne forslag:
Simon Frank havde stillet følgende forslag:
”Jeg så gerne der blev åbnet op, så alle havde det frie valg af internetudbydere på vores coax
strenge.
Mit forslag lyder på en åbning, men stadigvæk beholde kontingentet (de 50kr) for "only-BB"
kunder.
Jeg tænker det vil gavne alle, og muligvis tiltrække flere kunder da der ville være konkurrence
til fiberforbindelserne, som også er at finde i byen.”
Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen ikke kan forpligte sig på fast medlemsbidrag, da
dette besluttes hvert år særskilt af generalforsamlingen, og dirigenten tilrettede derfor forslaget,
således at der blev afstemt om for eller imod åbning af nettet.
Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev forkastet med kvalificeret flertal og at ingen
stemt for forslaget.

6.

Informationer fra Dansk Kabel Tv samt YouSee:
Kassere Claus Wiegaard gennemgik pointsystemet hos YouSee
Dirigenten hævede generalforsamling kl. 20:55 for en pause, hvorefter generalforsamlingen blev
genoptaget igen kl. 21:10.

7.

Fastsættelse af budget, medlems- og tilslutningsbidrag for det kommende år:
Kasserer Claus Wiegaard fremlagde budgettet for 2021 med forslag om uændret medlemsbidrag
og tilslutningsbidrag.
Dirigenten konstaterede, at det fremlagte budget for 2021 blev énstemmigt vedtaget.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:
"Bestyrelsen foreslår i forbindelse med valget af bestyrelsesmedlemmer på den ordinære
generalforsamling i 2021, jf. vedtægterne § 7, 1. punktum, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, som
skulle have været på valg ved den ordinære generalforsamling i 2020 - der blev aflyst på grund
af Covid-19 - også vælges på den ordinære generalforsamling i 2021, dog således at de alene
vælges for 1 år med henblik på at opfylde vedtægternes bestemmelse om, at der hvert år på den
ordinære generalforsamling vælges forskudt 3 og 2 medlemmer til bestyrelsen.
Ovenstående forslag indebærer efter bestyrelsens opfattelse kun en midlertidig ændring af
vedtægterne med henblik på at muliggøre, at der hvert år på den ordinære generalforsamling
vælges forskudt 3 og 2 medlemmer som anført i vedtægterne. Derfor varsles det, at nærværende
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forslag skal vedtages med vedtægtsændringsmajoritet, jf. vedtægterne § 15, 1. punktum, dog
således at selve den midlertidige vedtægtsændring udelades af vedtægterne."
Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag.
Følgende medlemmer genopstillede til bestyrelsen:
Jane N. Petersen (vælges for 1 år)
Hans Chr. Kjærgaard (vælges for 1 år)
Jan Jørgensen (vælges for 2 år)
Jesper Toftegaard (vælges for 2 år)
Claus Wiegaard (vælges for 2 år)
Dirigenten konstaterede at alle kandidater blev genvalgt uden modkandidater indtil næste
ordinære generalforsamling som overfor anført.
Følgende medlemmer opstillede som suppleanter:
Henrik Grubak
Tom Desvig-Nielsen
Dirigenten konstaterede, at begge kandidater blev valgt uden modkandidater indtil næste
ordinære generalforsamling.
9.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kjeld Riis genopstillede som kandidat til valg af revisor.
Kirsten Sundenæs opstillede som kandidat til valg af revisorsuppleant.
Dirigenten konstaterede, at begge kandidater blev valgt uden modkandidater indtil næste
ordinære generalforsamling.

10. Eventuelt:
Et medlem gjorde opmærksom på, at man skal være påpasselig i forhold til phishing via YouSee.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
sluttede kl. 21:32.

Jægerspris, den 24. november 2021

______________________________
Dirigent, advokat Mads Ulrikkeholm
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