
Generalforsamling (GF) i Kalundborgegnens Antennelaug, 17.03.2010. 
 
GF indledtes klokken 19.10, hvor formanden bød velkommen til de 72 stemmeberettigede 
og øvrige fremmødte deltagere.. Efter at have fået forsamlingens accept til at vælge 
Thorsten Dahl som dirigent, konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovligt indvarslet. 
Herefter fik formanden ordet for aflæggelse af: 
 
Bestyrelsesberetning 2010. (forkortet udgave) 
Pr. 1. april 2010 har Antennelauget 8.270 medlemmer. Det er en stigning på 114 forhold til 
sidste år.  
3.877 medlemmer har internet, det er en stigning på 300 i forhold til sidste år.  
 
Foreningens drift betales over grundpakken. Mellem - og fuldpakken sælges til kostpris, så 
her er det vigtigt, at vi har helt styr på opkrævningen hos medlemmerne i forhold til det 
som vi afregner videre til YouSee. Derfor er det nødvendigt med 2 mdr. opsigelsesvarsel til 
udgangen af et kvartal når der skiftes til en mindre tv pakke. 
 
Udbygningen af kabelnettet er fortsat i 2009 og 2010. Opdeling af kabelnettet fortsætter 
med tilhørende ny signalfremføring via lys ledere, hvilket på alle måder giver et bedre og 
mere sikkert net, hvilket er nødvendigt af hensyn til de nye digitale tjenester til tv og 
internet. Samtidigt arbejder vi på at skifte en masse udstyr til vores internet ud og overgå 
til en ny norm, kaldet ”DOCSIS 3”, hvilket vil gøre det muligt at tilbyde internetbrugerne  
endnu mere båndbredde, men i første omgang drejer det sig om at kunne levere det, vi 
har lovet. En del steder er nettet ved at være belastet voldsomt grundet flere brugere og et 
synligt stigende forbrug. Samtidig er det jo bedst for antennelauget at være på forkant med 
udviklingen hen imod regeringens ønske om, at alle i 2013 skal have adgang til endnu 
større hastigheder end selv dem som vi i ka-net tilbyder på nuværende tidspunkt. 
 
Disse tiltag koster penge, men som altid i forhold til økonomien er vi her lidt gammeldags 
Vi bruger ikke penge, vi ikke har. Når vi vælger at opgradere eller udbygge, har vi allerede 
kapital til det. Derfor henlægges der også i år penge til fremtiden. 
 
TV-programmer. 
Bestyrelsens og medlemmernes utilfredshed med at skulle betale ekstra for digital- 
programmerne, fik bestyrelsen til at stille YouSee et ultimatum, i form af en opsigelse, med 
mulighed for genforhandling af vores gældende aftale. Samtidig med opsigelsen bad vi 
YouSee forholde sig til, at vi ønskede adgang til de digitale tv-programmer ukodet, 
gældende for indholdet i tv-pakkerne, altså grund-, mellem – og fuldpakken.  Dette uden 
ekstra betaling for programkort.  
YouSee var ikke umiddelbart imødekommende, men på flere møder hos os i Kalundborg 
lykkedes det til sidst at opnå det, vi ønskede. Derfor blev der i slutningen af året 2009 
mange afbrydelser og omlægninger af de digitale programmer, der jo fra en nærmere 
bestemt dag skulle følge pakkeopdelingen analogt og digitalt.  
De analoge frekvenser blev der ikke ændret på, dog blev indholdet ændret i forbindelse 
med udsendelse af de nye DR kanaler - Ramasjang, DR kultur og den nye Øst kanal. 
 
Radioprogrammer. 
Med overgangen til YouSee´s regionsudbud kom også adgangen til radioprogrammerne. 
En del medlemmer savnede Radio 2000 og de tre norske radioprogrammer. De er derfor 
efterfølgende tilføjet lokalt. 



 
Telefoni. 
Samarbejdet med Everlove, der nu har taget navneforandring til EverCall, fungerer rigtig 
fint, og det er bestyrelsens indtryk, at de af vore medlemmer, der har haft kontakt til 
EverCall, er tilfredse med den behandling de får. EverCall tilbyder nu også mobiltelefoni til 
lave takster og samme gode vilkår. Se mere på Evercall.dk. 
 
Resumé. 
Konkurrencen på vores felt er steget voldsomt, bl.a. med Boxers indtræden på markedet. 
Vi har dog ikke registreret medlems fragang på grund af Boxer. Tvært i mod. I forbindelse 
med vores kampagne op til det analoge sluk den 1.11.09, fik vi ca. 60 nye medlemmer. 
Disse medlemmer fik 1000 kr. i rabat på installationen, samt ½ års gratis adgang til 
fuldpakken og internettet, hvis de ønskede det hele. 
 
TV3, DK4, og Kanal 4 er nu med i grundpakken.  
Antallet af analoge kanaler i grundpakken er uændret 14, men grundpakken er gjort større, 
således, at der er 25 tv kanaler digitalt. 
Mellempakken er et nyt tilbud med indhold og pris. 
Fuldpakken er øget til 50 digitale tv programmer. 38 af dem sendes analogt. Inden 
ændringen den 12. januar, var der 33 analoge tv programmer - så der er nu 5 analoge tv 
programmer mere end sidste år. 
 
De digitale muligheder fra DR med ”start-forfra” og DR Arkiv ville ikke have været mulige 
for os selv at etablere. Så for dem, som vil benytte sig af denne mulighed, er det med i 
prisen. Det gælder dog her, at der skal benyttes digitalboks fra YouSee og kort til 30 kr. pr. 
mdr.  Der  produceres endnu ikke fjernsyn med disse muligheder indbygget..  
 
Afslutning. 
Dette var, hvad der har rørt sig i 2009 op til dato i Antennelauget, og vi vil fra bestyrelsens 
side også i fremtiden gøre, hvad der er muligt for at få den bedste kvalitet inden for radio- 
og tv-programmer og internet til den lavest mulige pris. 
 

 
Herefter fremlagde kasserer Henning B. Obsen Laugets regnskab.  
Regnskabet blev vedtaget med akklamation.  
 
Kassereren fremlagde derefter budgettet, der ligeledes blev godkendt. 
Da der ingen forslag var til behandling, fortsatte forsamlingen med valg af formand, og af 
to bestyrelsesmedlemmer, der alle blev genvalgt. Det samme skete med suppleanterne til 
bestyrelsen, og med revisorer og revisorsuppleanterne, der alle blev genvalgt. 
 
Under eventuelt besvarede bestyrelsen enkelte spørgsmål fra salen. Dette skete i god 
tone og god orden. Et medlem roste personalet på kontoret for deres altid høflige 
behandling af medlemmerne. 
 
Generalforsamlingen sluttede klokken 20.45, og er en af de korteste i Antennelaugets 
historie. 
 


