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Referat af generalforsamling 16/05-2017 

Referent Nikolaj Haugsted 

1. Formanden siger velkommen 

2. Valg af dirigent og referent 

Som referent: Nikolaj Haugsted 

Som dirigent: Ole Stillund 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse 

4. Forslag 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse 

6. Valg af bestyrelsesformand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af administrator 

9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

10. Eventuelt 

 

Valg af dirigent og referent 

Som referent : Nikolaj Haugsted 

Som dirigent: Ole Stillund 

 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse: 

Michael siger velkommen og Ole blev valgt som dirigent. Nikolaj blev valgt som referent 

 

Det blev konstateret at forsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

Der var ikke nogen fremmødte fuldmagter og dagsordenen blev vedtaget. 

 

 

Formandens beretning:  

Formanden berettede at grunden til vedtægtsændringerne var at slippe for at betale skat, men at det 

også var derfor at vi nu havde enkeltmedlemmer.  

 

Vi overvejer at ændre navnet på foreningen da vi ønsker et navn der ikke binder os til Østerbro.  

 

De fremmødte præsenterede sig og hvor de kom fra.  
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Andels.net er flyttet til nye lokaler. Og bød velkommen. 

 

Det er ØA’s 10 års jubilæum og i den forbindelse blev foreningens historie og udvikling fortalt. 

Om antallet af medlemmer: 

• 2015  1678 medlemmer  

• 2016  2431 medlemmer 

• 2017  2500 medlemmer 

 

Der er sket en gradvis stigning men grundet rykket væk fra flow skimtes en let afmatning. Vi har ikke 

tabt kunder.  

 

Om lovgivningen der forbyder sløjfeanlæg, blev der redegjort for denne og den dispensation der er givet 

der udløber i 2018.  

Der blev redegjort for hvad sløjfeanlæg er og hvordan vi kan bruge opbyggelsen af nye anlæg til at 

hverve nye kunder da der alligevel skal etableres nye TV-anlæg. 

 

Viasat blokerer for at vi kan levere krypteret tv på eksisterende anlæg.  

 

Der blev redegjort for at internetløsningen havde en god symbiose med TV-leverancen. 

 

Måske vi får mange nye medlemmer i det kommende år. 

Dronningen gik ikke i sort. 

 

Der blev redegjort for glenten og dennes rolle i den daglige leverance. 

 

Der blev redegjort for webtv og epg som er et resultat af samarbejdet med glenten.  

Vi har egene kanaler og kan vælge efter afstemninger. 

 

Der blev talt om lukningen af TCM og at glenten undersøger om den kan erstattes. 

 

Det blev nævnt at der kommer en prisstigning. 

 

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 
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Revisor fremlægger regnskab: 

Regningen fra skat blev omtalt, hvilket betød at vi fik et underskud på sidste års regnskab.  

 

Vi prøvede at forhandle men til ingen nytte.  

 

Derfor blev budgettet sidste år indregnet med prisstigninger der skulle betale dette men grundet mindre 

afgift til copydan er underskudet i år blevet udlignet. 

 

Grunden til at vi ikke blev betragtet som nonprofit af skat var at der var foreninger der var medlemmer 

og at det derfor agerede mellemmand derfor kunne det ikke godtages.  

 

Den forrige revisor ville ikke gå ind i denne dialog med skat hvorfor vi valgte PWC som har gennemført 

ændringen. 

 

Der blev spurgt om størrelsen på regningen for dette og den blev saty til 60000 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Kasserens beretning: 

Vi har været nød til at hæve priserne marginalt grundet større afgift til copydan. 

 

Vi har holdt prisstigningerne til et minimum og kun bevare et marginalt overskud til uforudsete udgifter. 

 

De dyre kanaler er sport og tv2 samt viasats kanaler. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forelæggelse af kontingentet for kommende år. 

Der er ikke nogen sitigning i kontingentet, der var ingen kommentaarer og derfor blev det enstemmigt 

vedtaget. 
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Bestyrelsesmedlemmer: 

Michale blev indstillet til at fortsætte som formand der var ikke andre der opstillede. Derfor blev han 

genvalgt. 

 

Alle poster til bestyrelsen er på valg alle de valgte genopstillede. 

Der var ikke nogen der opstillede og hele bestyrelsen blev genvalgt. 

 

Der var ikke nogen der opstillede som suppleanter. 

 

Og derfor ingen der blev valgt. 

 

Valg af administrator: 

Andels.net blev foreslået. 

Serviceniveauet bedømmes til at være i top. Kunderne var generelt tilfredse. 

 

Andels.net blev enstemmigt genvalgt. 

 

Valg af revisor: 

PWC blev foreslået og genvalgt. 

PWC blev betegnet som yderst professionelle og vi ville gerne køre et år med dem og evt. tænke på 

valget nøste år. 

 

EVENTUELT: 

Navneskifte er under overvejelse. 

 

Hvorfor har vi både kabel og DAT signal …da flow må forventes at være for nedadgående. 

 

Rettighedshaverne kræver pakker og prissætter derefter.  

 

Vil det være muligt at påvirke kanaludbudet ? Ja man skal blot foreslå det. Så vedtages det på 

kommende generalforsamling. 

 

Vi har DISNEYS kanaler ekstra ud over glentens kanaler, vi kan få andre. 

Hvorfor skal vi være flere: Grundet flere medlemmer giver større forhandlingsstyrke. 

Der er en lille fordel i kundevækst i forbindelse med afregning over for Copydan. 



 

 

Østerbro Antenneforening 

c/o  Andels.net  Tel: +45 36 92 62 32 

Jagtvej 223, 2. sal  info@osterbroantenneforening.dk 

2100 København Ø  www.osterbroantenneforening.dk 

Cvr. Nr.: 31807107 

 

 

 

Glenten betaler programleverandørerne ½ årligt hvilket ved svag vækst giver en lille indtægt der er med 

til at balancere udgifterne for kunder der forlader. 

 

Foreningen ønsker vækst for at betale til dansk produceret indhold og foreningen skal holdes i gang 

med vækst. 

 

Eventuelt blev lukket. 

 

Generalforsamlingen blev erklæret for lukket. 

 

 

Med venlig Hilsen  

 

Østerbro Antenneforening 

 


