
 

 

 
Referat fra den ordinære generalforsamling

 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent.
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne,
forsamlingen dermed var fuld beslutningsdygtig.
De interne revisorer blev valgt som ste
rettigede medlemmer, og der var afgivet 1 fuldmagt.
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 

kommende år til godkendelse.
 
ANTENNEFORENINGEN. 
AFiK har pr. 1. januar 2017 19.624
forhold til 2016. Der er stadig et stigende antal 
ditionel måde men klarer sig med en bredbåndopkobling, hvor der er m
hed for streamingtjenester. S
grund til at være en del af AFiK. Især de yngre fr
bredbånd. 
Vi kan dog stadig fastholde vores medlemmer trods det store pres
for i annoncer og reklamer for nye TV og bredbåndstjenester.   
 
TV PAKKERNE. 
Der er stadig et stort antal skift fra fuldpakken, h
grundpakke og derefter tilkøbes kanaler a la carte hos Stofa. Vi har udført ca. 2
pakkeskift i 2016. 
Vi har fået indført bredbånd uden TV
på ledningen, så der spærres
fa koncept ”Mit TV”, hvor man kun køber de kanaler
skifte kanaler hver måned. 
Udover ”Mit tv” har Stofa også introduceret Vælg S
vælge sine kanaler ovenpå grundpakken.
For forbrugeren er det vigtigt at sætte sig ind i
eller Vælg Selv. Forudsætningen for en besparelse er at sammensætte sine program
mer på den rigtige måde. 
Det er også blevet muligt for de medlemmer
Web TV. Indtil videre skal alle
at Stofa sender dem et login. 
 
FUSIONER. 
Bestyrelsen har igen i 2016 haft dialog med de andre antenneforeninger i Kolding, 
dialogen har endelig båret frugt
stemt ja til en fusion med AFiK. S
neforening være en del af AFiK.
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Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent.
generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne,

forsamlingen dermed var fuld beslutningsdygtig. 
De interne revisorer blev valgt som stemmetællere. Der var fremmødt 40 

tigede medlemmer, og der var afgivet 1 fuldmagt. 

eretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 
de år til godkendelse. 

AFiK har pr. 1. januar 2017 19.624 medlemmer. Det er et fald på 187 medlemmer i 
forhold til 2016. Der er stadig et stigende antal personer, der slet ikke ser TV på tra

men klarer sig med en bredbåndopkobling, hvor der er m
hed for streamingtjenester. Så hvis man ikke har bredbånd fra Stofa, så er der ingen 
grund til at være en del af AFiK. Især de yngre fravælger TV pakkerne og nøjes med 

Vi kan dog stadig fastholde vores medlemmer trods det store pres, 
for i annoncer og reklamer for nye TV og bredbåndstjenester.    

stort antal skift fra fuldpakken, hvor der skiftes til mellem
og derefter tilkøbes kanaler a la carte hos Stofa. Vi har udført ca. 2

ar fået indført bredbånd uden TV pakke. Fysisk foregår det ved at montere et filter 
, så der spærres for TV pakkerne. Det er så muligt at tilkøbe det nye Sto
it TV”, hvor man kun køber de kanaler, man vil have, og 

r Stofa også introduceret Vælg Selv 8, 16 og 32, 
e sine kanaler ovenpå grundpakken. 

For forbrugeren er det vigtigt at sætte sig ind i, om man skal vælge Mit TV, Frit Valg 
orudsætningen for en besparelse er at sammensætte sine program

for de medlemmer, der ikke har bredbånd fra Stofa
ndtil videre skal alle, der ønsker det, dog kontakte AFiK, som så sørger for

in.  

Bestyrelsen har igen i 2016 haft dialog med de andre antenneforeninger i Kolding, 
dialogen har endelig båret frugt, idet Almind Antenneforenings generalforsamling har 
stemt ja til en fusion med AFiK. Så fra 2018 vil de 630 medlemmer fra Almind A

ning være en del af AFiK. 
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Referat fra den ordinære generalforsamling 

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne, og at 

mmetællere. Der var fremmødt 40 stemmebe-

eretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 

et er et fald på 187 medlemmer i 
ikke ser TV på tra-

men klarer sig med en bredbåndopkobling, hvor der er masser af mulig-
å hvis man ikke har bredbånd fra Stofa, så er der ingen 

avælger TV pakkerne og nøjes med 

 vi alle udsættes 

vor der skiftes til mellem- eller 
og derefter tilkøbes kanaler a la carte hos Stofa. Vi har udført ca. 2.900 

ysisk foregår det ved at montere et filter 
et er så muligt at tilkøbe det nye Sto-

man vil have, og hvor man kan 

 hvor man selv kan 

, om man skal vælge Mit TV, Frit Valg 
orudsætningen for en besparelse er at sammensætte sine program-

der ikke har bredbånd fra Stofa, at få 
dog kontakte AFiK, som så sørger for, 

Bestyrelsen har igen i 2016 haft dialog med de andre antenneforeninger i Kolding, og 
ntenneforenings generalforsamling har 
il de 630 medlemmer fra Almind Anten-



 

 

ØKONOMIEN. 
AFiK har igen haft store tab på dårlige betaler, og vores samarbejdspartner
har ikke haft synderlig succes med at få opkrævet de skyldige beløb. Desuden er vi 
blevet modregnet meget store beløb i tab
det ikke er lykkedes TreFor at få opkrævet det skyldige beløb. Det kan man sige er 
ærgerligt, men når man så tænker på
stancen, så vi kunne lukke for TV signalet, så e
mange møder med TreFor for at forsøge at løse problemerne, men det har været uden 
resultat. Vi har på den baggrund ops
2017 og vil selv stå for opkrævning
Vi har derfor meldt AFiK ind i ASOM N
fungerende opkrævnings system
Nets, som vil udsende opkrævningerne.
forventer at skulle udsende en del flere rykkere, når nu TV betaling
en del af el-regningen. Vi får desværre helle
ne fra TreFor, så der vil også være en øget omkostning med at  lukke o
Vi gør dog et stort stykke arbejde med at kontakte udlejere og ejendomsmæglere
vi sikrer, at nye beboere får oplysninger om AFiK i forbindels
af hus. De store udlejere er vi i løbende kontakt med og har et glimrende sama
med. Vi er dog ikke kommet helt ind på livet af alle ejendomsmægler
bejder på sagen. Der er dygtige ejendomsmægler i Kolding
med i salgsmaterialet så de nye beboere er oplyst om f
 
PROGRAMMER. 
Vi må desværre meddele, at TV
vidt kanalen genopstår er uvis
Efter omlægningen i januar 2017 blev der ændret i TV pakkerne
mellempakken og TV3 Puls blev flyttet til grundpakken.
pakken bliver kanalen 25% billigere
til 530 kr. Til gengæld steg pr
stigning. 
Grundpakken steg med 9 kr. til 165 kr. I forhold til
kunne godt tænke os en grundpakke
 
AKTIVITETER. 
Bestyrelsen har deltaget i mange møder siden sidste år.
teressant at starte vores eget bredbånd
Stofa til at invitere fremtidsforskeren Preben Mejer t
Preben forklarede os om de fremtidige krav til bredbånd, sikkerhed og det mulige krav 
til udbyderne om logning af data, og det stod os
bunden ville være en stor mundfuld. 
Det vil derimod være en rigtig god ide at starte eget bredbånd i samarbejde med én 
eller flere af de etablerede udbydere.
Mange har problemer med udfald af signal på deres w
ud over dårlig kvalitet, men det er i de fleste tilfælde boligen
løse signaler. Det er vigtigt fo
deltager vi i de seancer, hvor dette problem bli
 

  

AFiK har igen haft store tab på dårlige betaler, og vores samarbejdspartner
har ikke haft synderlig succes med at få opkrævet de skyldige beløb. Desuden er vi 

vet modregnet meget store beløb i tab, som stammer fra tidligere perioder,
or at få opkrævet det skyldige beløb. Det kan man sige er 

gerligt, men når man så tænker på, at AFiK ikke engang er blevet orienteret om re
så vi kunne lukke for TV signalet, så er vi blevet frustreret.

or for at forsøge at løse problemerne, men det har været uden 
Vi har på den baggrund opsagt opkrævningsaftalen med Tre

og vil selv stå for opkrævningen fremadrettet. 
r derfor meldt AFiK ind i ASOM Net, der har hjemsted i Vejen. ASOM har et vel

opkrævnings system, som vi vil benytte os af. Samtidig har vi tilmeldt os 
som vil udsende opkrævningerne. Vi vil fremover opkræve pr. kvarta

forventer at skulle udsende en del flere rykkere, når nu TV betaling
Vi får desværre heller ikke mere automatisk flyttemeddelel

or, så der vil også være en øget omkostning med at  lukke o
Vi gør dog et stort stykke arbejde med at kontakte udlejere og ejendomsmæglere

at nye beboere får oplysninger om AFiK i forbindelse med indflytning og køb 
e store udlejere er vi i løbende kontakt med og har et glimrende sama

i er dog ikke kommet helt ind på livet af alle ejendomsmægler
er er dygtige ejendomsmægler i Kolding, som får oplysningerne 

med i salgsmaterialet så de nye beboere er oplyst om fællesantennen.

at TV Kolding er lukket pga. økonomiske problemer. Hvor
er uvist. 

Efter omlægningen i januar 2017 blev der ændret i TV pakkerne. TV3+ blev f
uls blev flyttet til grundpakken. Når TV3+ placeres i mellem

ken bliver kanalen 25% billigere. Det betød, at fuldpakkeprisen 
il gengæld steg prisen på mellempakken med 50 kr. til 375 kr. En vold

Grundpakken steg med 9 kr. til 165 kr. I forhold til indholdet er det en lav pris, men vi 
nne godt tænke os en grundpakke med lidt færre betalingskanaler.

t i mange møder siden sidste år. Vi syntes det kunne være in
t at starte vores eget bredbånd men ville høre om mulighederne.

Stofa til at invitere fremtidsforskeren Preben Mejer til et møde med os her i Kolding.
ben forklarede os om de fremtidige krav til bredbånd, sikkerhed og det mulige krav 

til udbyderne om logning af data, og det stod os hurtigt klart, at det at 
bunden ville være en stor mundfuld.  
Det vil derimod være en rigtig god ide at starte eget bredbånd i samarbejde med én 
eller flere af de etablerede udbydere. 

d udfald af signal på deres wifi, og skælder derfor udbyderen 
ud over dårlig kvalitet, men det er i de fleste tilfælde boligen, der blokerer for de tråd

et er vigtigt for os at have fokus på netop wifi problematikke
hvor dette problem bliver behandlet.  
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AFiK har igen haft store tab på dårlige betaler, og vores samarbejdspartner, TreFor, 
har ikke haft synderlig succes med at få opkrævet de skyldige beløb. Desuden er vi 

m stammer fra tidligere perioder, hvor 
or at få opkrævet det skyldige beløb. Det kan man sige er 

at AFiK ikke engang er blevet orienteret om re-
r vi blevet frustreret. Vi har deltaget i 

or for at forsøge at løse problemerne, men det har været uden 
agt opkrævningsaftalen med TreFor pr. 1. april 

. ASOM har et vel-
som vi vil benytte os af. Samtidig har vi tilmeldt os 

Vi vil fremover opkræve pr. kvartal forud. Vi 
en ikke længere er 

r ikke mere automatisk flyttemeddelelser-
or, så der vil også være en øget omkostning med at  lukke og åbne. 

Vi gør dog et stort stykke arbejde med at kontakte udlejere og ejendomsmæglere, så 
e med indflytning og køb 

e store udlejere er vi i løbende kontakt med og har et glimrende samarbejde 
i er dog ikke kommet helt ind på livet af alle ejendomsmæglere i byen, men ar-

som får oplysningerne 
ællesantennen. 

ske problemer. Hvor-

TV3+ blev flyttet til 
3+ placeres i mellem-

 kunne nedsættes 
til 375 kr. En voldsom 

er det en lav pris, men vi 
med lidt færre betalingskanaler. 

Vi syntes det kunne være in-
re om mulighederne. Derfor fik vi 
il et møde med os her i Kolding. 

ben forklarede os om de fremtidige krav til bredbånd, sikkerhed og det mulige krav 
det at starte helt fra 

Det vil derimod være en rigtig god ide at starte eget bredbånd i samarbejde med én 

og skælder derfor udbyderen 
der blokerer for de tråd-

i problematikken. Derfor 



 

 

FREMTIDEN. 
I løbet af 2017 vil der komme tilbud på TV
bliver spændende at høre, hvilke tilbud der kommer ind. Der er ingen forpligtelser
der binder os til en bestemt leverandør, så vi forventer nogle meget favorable tilbud 
fra de forskellige leverandører.
Set i lyset af at flere og flere fravælger TV pakker og går over til streaming, så er det 
bestyrelsens ønske, at vi satser på billigt, s
res eget navn. Det er dog også vigtigt
markedsføring overfor nuværende og nye medlemmer. D
et godt og billigt produkt, hvis ingen ved
Det er også derfor, at I måske har bemærket de flotte helsides annoncer i ugeavisen
og at nogen måske har set AFiKs nye reklamer på busserne.
 
Det bliver en spændende fremtid vi går i møde og bestyrelsen glæder sig til at kunne 
præsentere de nye aftaler, der bliver indgået inden 2018
 
Efter formandens beretning var der spørgsmål og bemærkninger fra salen. 
 
Antenneforeningen skrider ind overfor alle de sortseere, som de kan finde. Mange 
sortseere har fået åbnet deres forbindelse af 
slet ikke, at de også skal betale til antenneforeningen. De ved ikke selv, at de er sort
seere. 
Som et nyt tiltag vil antenneforeningen præmiere Haugaard Jepsens montører for at 
finde og rapportere sortseere. 
 
Sidst i marts måned har medlemmerne modtaget den sidste opkrævning via TreFor, 
hvor marts måned opkræves bagud. Sidst
den første opkrævning fra AFiK, hvor andet kvartal opkræves forud.
 
Første gang AFiK selv udsender en o
Nets. Herefter kan medlemmerne tilmelde sig betalingsservice, hvis de ønsker det. 
Hvis medlemmerne ikke tilmelder sig betalingsservice vil der blive opkrævet et gebyr 
på kr. 25, for hver opkrævning, der udsendes. 
Nets tager kr. 7 pr. opkrævning, men dette gebyr afholdes af antenneforeningen. 
 
Det er Nets, der sender opkrævningerne til
rådighed. Panther er en database, som holder styr på medlemmerne og deres data. 
Der bliver lavet flytteopgørelse
refunderes. 
 
Ved restancer lukkes der for in
medlemmet totalt set har en måned
gang til et inkassofirma, som møder personligt op 
kassofirmaet skal have en del af d
ke opnås et resultat, skal antenneforeningen ikke betale for ydelsen.
 
Antenneforeningen forventer totalt set ingen besparelser ved selv at overtage op
krævningen. Udgiften til ASOM Net er ca. det halve 

  

I løbet af 2017 vil der komme tilbud på TV- og bredbåndsforsyningen i 2018, så det 
hvilke tilbud der kommer ind. Der er ingen forpligtelser

der binder os til en bestemt leverandør, så vi forventer nogle meget favorable tilbud 
fra de forskellige leverandører. 
Set i lyset af at flere og flere fravælger TV pakker og går over til streaming, så er det 

at vi satser på billigt, stabilt og varieret bredbånd, gerne med vo
et er dog også vigtigt, at vi finder en partner, der vil hjælpe os med 

rfor nuværende og nye medlemmer. Det nytter ikke noget at have 
et godt og billigt produkt, hvis ingen ved, at det eksisterer.  

at I måske har bemærket de flotte helsides annoncer i ugeavisen
og at nogen måske har set AFiKs nye reklamer på busserne. 

Det bliver en spændende fremtid vi går i møde og bestyrelsen glæder sig til at kunne 
der bliver indgået inden 2018 

Efter formandens beretning var der spørgsmål og bemærkninger fra salen. 

Antenneforeningen skrider ind overfor alle de sortseere, som de kan finde. Mange 
seere har fået åbnet deres forbindelse af Stofa, som de også betaler til, så de ved 

slet ikke, at de også skal betale til antenneforeningen. De ved ikke selv, at de er sort

Som et nyt tiltag vil antenneforeningen præmiere Haugaard Jepsens montører for at 
finde og rapportere sortseere.  

st i marts måned har medlemmerne modtaget den sidste opkrævning via TreFor, 
hvor marts måned opkræves bagud. Sidst i april måned vil medlemmerne modtage 
den første opkrævning fra AFiK, hvor andet kvartal opkræves forud.

AFiK selv udsender en opkrævning sker det på et girokort udsendt af 
Nets. Herefter kan medlemmerne tilmelde sig betalingsservice, hvis de ønsker det. 
Hvis medlemmerne ikke tilmelder sig betalingsservice vil der blive opkrævet et gebyr 
på kr. 25, for hver opkrævning, der udsendes.  
Nets tager kr. 7 pr. opkrævning, men dette gebyr afholdes af antenneforeningen. 

Det er Nets, der sender opkrævningerne til medlemmerne. ASOM Net stiller Panther til 
rådighed. Panther er en database, som holder styr på medlemmerne og deres data. 

er bliver lavet flytteopgørelser, og evt. for meget betalt kontingent og programafgift 

Ved restancer lukkes der for installationen, såfremt rykker nr. 2 ikke betales, dvs. at 
medlemmet totalt set har en måneds frist. Via ASOM Net har antenneforeningen ad
gang til et inkassofirma, som møder personligt op på adressen op til seks gange. In

sofirmaet skal have en del af det opkrævede beløb for sin service. Såfremt der ik
nås et resultat, skal antenneforeningen ikke betale for ydelsen.

Antenneforeningen forventer totalt set ingen besparelser ved selv at overtage op
. Udgiften til ASOM Net er ca. det halve af udgiften til TreFor, men der 
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forsyningen i 2018, så det 
hvilke tilbud der kommer ind. Der er ingen forpligtelser, 

der binder os til en bestemt leverandør, så vi forventer nogle meget favorable tilbud 

Set i lyset af at flere og flere fravælger TV pakker og går over til streaming, så er det 
tabilt og varieret bredbånd, gerne med vo-

der vil hjælpe os med 
et nytter ikke noget at have 

at I måske har bemærket de flotte helsides annoncer i ugeavisen, 

Det bliver en spændende fremtid vi går i møde og bestyrelsen glæder sig til at kunne 

Efter formandens beretning var der spørgsmål og bemærkninger fra salen.  

Antenneforeningen skrider ind overfor alle de sortseere, som de kan finde. Mange 
Stofa, som de også betaler til, så de ved 

slet ikke, at de også skal betale til antenneforeningen. De ved ikke selv, at de er sort-

Som et nyt tiltag vil antenneforeningen præmiere Haugaard Jepsens montører for at 

st i marts måned har medlemmerne modtaget den sidste opkrævning via TreFor, 
i april måned vil medlemmerne modtage 

den første opkrævning fra AFiK, hvor andet kvartal opkræves forud. 

pkrævning sker det på et girokort udsendt af 
Nets. Herefter kan medlemmerne tilmelde sig betalingsservice, hvis de ønsker det.  
Hvis medlemmerne ikke tilmelder sig betalingsservice vil der blive opkrævet et gebyr 

Nets tager kr. 7 pr. opkrævning, men dette gebyr afholdes af antenneforeningen.  

medlemmerne. ASOM Net stiller Panther til 
rådighed. Panther er en database, som holder styr på medlemmerne og deres data.  

kontingent og programafgift 

stallationen, såfremt rykker nr. 2 ikke betales, dvs. at 
frist. Via ASOM Net har antenneforeningen ad-

på adressen op til seks gange. In-
for sin service. Såfremt der ik-

nås et resultat, skal antenneforeningen ikke betale for ydelsen. 

Antenneforeningen forventer totalt set ingen besparelser ved selv at overtage op-
af udgiften til TreFor, men der 



 

 

forventes flere restancer og flere lukninger. Det viser erfaringerne fra Bramdrup Øst 
Antenneforening. Alt i alt, skulle det hele gerne komme til at balancere med udgiften i 
dag. 
 
Såfremt medlemmerne oplever udfald på deres 
ger, som måske kan afhjælpe problemet. Der er dog ingen, der har den optimale løs
ning. Medlemmer, der oplever problemer, kan starte med at flytte deres modem, da 
det har vist sig, at en ændret placering på helt ned
problemet.  
 
ASIK har eget mobiltelefoni. Flere oplysninger kan fås på www.asik.dk/mobil.html.
 
Som medlem er man også altid velkommen til at kontakte antenneforeningens konsu
lent for at få hjælp og vejledning, uanset
ke problemer. 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2016).
 
Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og balancen. Undervejs i gennem
gangen, var der spørgsmål fra salen.
Der er indtægter for kr. 8.016
skud på kr. 1.342.794. Foreningens egenkapital pr. 
 
Note 3, kontingent til ASIK er betaling til antennesammenslutningen, som driver og 
vedligeholder hovedstationen, lyslederne, noderne m.m. i det overordnede net.
 
Note 3, serviceudgifter udgøres hovedsagligt af serviceaftalen med firmaet Haugaard 
Jepsen, som vedligeholder AFiKs eget coaxnet. Udgiften dækker også pakkeskift, åb
ninger og lukninger. 
 
Note 3, tab på debitorer er reelt større end angivet, da AFiK 
sig frem til en reduktion af restancerne på kr. 225.000.
Tab på debitorer forventes ikke at blive mindre fremover, og alene i februar 2017 er 
der modregnet kr. 78.000 i restancer i det
 
Note 4, honorar til konsulent 
fem dage om ugen fra kl. 8 til kl
mandsposten. 
 
Tilgodehavende hos debitorer
hos TreFor mangler at blive udbetalt en måneds opkrævninger. 
 
Anden gæld er hovedsagligt skyldig moms.
 
Overført resultat er ikke året
 
Den likvide beholdning kan forekomme høj, men udgifterne kommer i bølger, og likvi
diteten er kun lige høj nok til at kunne dække de største betalinger.

  

forventes flere restancer og flere lukninger. Det viser erfaringerne fra Bramdrup Øst 
Antenneforening. Alt i alt, skulle det hele gerne komme til at balancere med udgiften i 

Såfremt medlemmerne oplever udfald på deres wifi, er der forskellige tekniske løsnin
ger, som måske kan afhjælpe problemet. Der er dog ingen, der har den optimale løs
ning. Medlemmer, der oplever problemer, kan starte med at flytte deres modem, da 
det har vist sig, at en ændret placering på helt ned til 25 cm, i nogle tilfælde har løst 

. Flere oplysninger kan fås på www.asik.dk/mobil.html.

Som medlem er man også altid velkommen til at kontakte antenneforeningens konsu
lent for at få hjælp og vejledning, uanset om det drejer sig om kanalvalg eller teknis

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2016). 

Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og balancen. Undervejs i gennem
gen, var der spørgsmål fra salen. 

016.402 og udgifter for kr. 6.673.608, hvilket giver et over
. Foreningens egenkapital pr. 31.12.2016 udgør kr. 16.027.139.

Note 3, kontingent til ASIK er betaling til antennesammenslutningen, som driver og 
en, lyslederne, noderne m.m. i det overordnede net.

Note 3, serviceudgifter udgøres hovedsagligt af serviceaftalen med firmaet Haugaard 
Jepsen, som vedligeholder AFiKs eget coaxnet. Udgiften dækker også pakkeskift, åb

debitorer er reelt større end angivet, da AFiK og TreFor 
n af restancerne på kr. 225.000. 

Tab på debitorer forventes ikke at blive mindre fremover, og alene i februar 2017 er 
der modregnet kr. 78.000 i restancer i det beløb, som TreFor har udbetalt til AFiK.

Note 4, honorar til konsulent er en lønudgift for at få serviceret medlemmer og anlæg 
fem dage om ugen fra kl. 8 til kl. 18. Der ydes ikke honorar for bestridelse af for

Tilgodehavende hos debitorer skyldes at der på grund af ændringer i opkrævningerne 
hos TreFor mangler at blive udbetalt en måneds opkrævninger.  

Anden gæld er hovedsagligt skyldig moms. 

ets resultat, men det akkumulerede resultat over åre

e beholdning kan forekomme høj, men udgifterne kommer i bølger, og likvi
ten er kun lige høj nok til at kunne dække de største betalinger.
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forventes flere restancer og flere lukninger. Det viser erfaringerne fra Bramdrup Øst 
Antenneforening. Alt i alt, skulle det hele gerne komme til at balancere med udgiften i 

wifi, er der forskellige tekniske løsnin-
ger, som måske kan afhjælpe problemet. Der er dog ingen, der har den optimale løs-
ning. Medlemmer, der oplever problemer, kan starte med at flytte deres modem, da 

til 25 cm, i nogle tilfælde har løst 

. Flere oplysninger kan fås på www.asik.dk/mobil.html. 

Som medlem er man også altid velkommen til at kontakte antenneforeningens konsu-
om det drejer sig om kanalvalg eller teknis-

Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og balancen. Undervejs i gennem-

, hvilket giver et over-
31.12.2016 udgør kr. 16.027.139. 

Note 3, kontingent til ASIK er betaling til antennesammenslutningen, som driver og 
en, lyslederne, noderne m.m. i det overordnede net. 

Note 3, serviceudgifter udgøres hovedsagligt af serviceaftalen med firmaet Haugaard 
Jepsen, som vedligeholder AFiKs eget coaxnet. Udgiften dækker også pakkeskift, åb-

og TreFor har forhandlet 

Tab på debitorer forventes ikke at blive mindre fremover, og alene i februar 2017 er 
beløb, som TreFor har udbetalt til AFiK. 

r en lønudgift for at få serviceret medlemmer og anlæg 
. 18. Der ydes ikke honorar for bestridelse af for-

skyldes at der på grund af ændringer i opkrævningerne 

, men det akkumulerede resultat over årene. 

e beholdning kan forekomme høj, men udgifterne kommer i bølger, og likvi-
ten er kun lige høj nok til at kunne dække de største betalinger. 



 

 

4. Indkomne forslag.  
 
Bestyrelsen for AFiK foreslår, at vedtægternes § 13 stk. 6 ændres som følger:
 
Nuværende ordlyd: 
Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutnin
gen i Kolding. Bestyrelsen udpeger delegerede til ASIK.
 
Forslag til ny ordlyd: 
Bestyrelsen udpeger delegerede eller repræsentanter til foreninger, selskaber
sammenslutninger, som AFiK er medlem af eller har tilsluttet sig, jævnfør § 2 stk. 3.
 
Argumentation: 
Leverancen af TV og Internet til antenneforeningerne under ASIK kan være under for
andring, idet den nuværende forsyningsaftale med Stofa udløber i inde
Bestyrelsen i AFiK ønsker at have frie hænder til at agere i forhold til disse mulige æn
dringer, herunder at kunne udmelde sig af ASIK, såfremt dette anses for at være den 
mest fordelagtige  løsning for AFiK.
AFiK har skiftet administrativ sam
ASOM Net. I den forbindelse har AFiK tilsluttet sig ASOM Net, hvor antenneforeningen 
jf. sin størrelse er berettiget til tre repræsentanter. Bestyrelsen ønsker at kunne udpe
ge disse repræsentanter. 
Den foreslåede ordlyd sikrer, at bestyrelsen for AFiK også fremadrettet vil kunne age
re i et omskifteligt marked og vil kunne tiltræde eller udtræde af samarbejdsafta
således, som bestyrelsen finder, at dette vil være til mest mulig gavn for AFiK.
 
Stofa har eksklusiv ret til at levere til ASIK indtil udgangen af 2017
ges ikke bare pr. automatik. Et konsulentfirma har på ASIKs vegne indhentet tilbud på 
flere aspekter af leverancen såsom TV, Internet, administration, vedligehold, m.m. 
Antenneforeningerne har endnu ikke hørt noget konkret fra disse forhandlinger, så re
sultatet kan blive, at meget eller slet intet ændres. Bestyrelsen i AFiK vil gerne have 
handlefrihed til at reagere på disse eventuelle ændringer. 
Konsulentfirmaet har anbefalet, at udmeldelsesvarslet i ASIK ændres til 3 måneder, 
og dette er vedtaget. Det kan for AFiKs vedkommende dog ikke realiseres, såfremt 
foreningen jf. sine vedtægter er tvunget til at være medlem af ASIK.
 
ASOM Net og ASIK er to forskellige organisatio
ASOM Net leverer et administrativt system til vedligeholdelse af medlemskartoteket 
og opkrævning af kontingent og programafgifter. 
ASIK er en paraplyorganisation for antenneforeningerne i Kolding, og ASIK sørger for 
drift og vedligehold af det overo
 
Enkelte medlemmer gav udtryk for
ne vedtægtsændring egenhændigt ville vælge ny leverandør uden at spørge general
forsamlingen først.  
Bestyrelsen forklarede, at uden en 
beslutning i ASIK om ny leverandør, uden at antenneforeningen ville kunne melde sig 
ud, såfremt den er uenig i dette valg

  

Bestyrelsen for AFiK foreslår, at vedtægternes § 13 stk. 6 ændres som følger:

Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutnin
gen i Kolding. Bestyrelsen udpeger delegerede til ASIK. 

delegerede eller repræsentanter til foreninger, selskaber
menslutninger, som AFiK er medlem af eller har tilsluttet sig, jævnfør § 2 stk. 3.

Leverancen af TV og Internet til antenneforeningerne under ASIK kan være under for
dring, idet den nuværende forsyningsaftale med Stofa udløber i inde

Bestyrelsen i AFiK ønsker at have frie hænder til at agere i forhold til disse mulige æn
dringer, herunder at kunne udmelde sig af ASIK, såfremt dette anses for at være den 
mest fordelagtige  løsning for AFiK. 
AFiK har skiftet administrativ samarbejdspartner og vil fremover blive serviceret af 
ASOM Net. I den forbindelse har AFiK tilsluttet sig ASOM Net, hvor antenneforeningen 
jf. sin størrelse er berettiget til tre repræsentanter. Bestyrelsen ønsker at kunne udpe

reslåede ordlyd sikrer, at bestyrelsen for AFiK også fremadrettet vil kunne age
re i et omskifteligt marked og vil kunne tiltræde eller udtræde af samarbejdsafta

ledes, som bestyrelsen finder, at dette vil være til mest mulig gavn for AFiK.

lusiv ret til at levere til ASIK indtil udgangen af 2017, og aftalen forlæn
ges ikke bare pr. automatik. Et konsulentfirma har på ASIKs vegne indhentet tilbud på 
flere aspekter af leverancen såsom TV, Internet, administration, vedligehold, m.m. 

nneforeningerne har endnu ikke hørt noget konkret fra disse forhandlinger, så re
tatet kan blive, at meget eller slet intet ændres. Bestyrelsen i AFiK vil gerne have 
dlefrihed til at reagere på disse eventuelle ændringer.  

falet, at udmeldelsesvarslet i ASIK ændres til 3 måneder, 
og dette er vedtaget. Det kan for AFiKs vedkommende dog ikke realiseres, såfremt 

eningen jf. sine vedtægter er tvunget til at være medlem af ASIK.

ASOM Net og ASIK er to forskellige organisationer.  
ASOM Net leverer et administrativt system til vedligeholdelse af medlemskartoteket 
og opkrævning af kontingent og programafgifter.  
ASIK er en paraplyorganisation for antenneforeningerne i Kolding, og ASIK sørger for 
drift og vedligehold af det overordnede fibernet og hovedstationen. 

Enkelte medlemmer gav udtryk for, at de var bekymrede for, at bestyrelsen med den
ne vedtægtsændring egenhændigt ville vælge ny leverandør uden at spørge general

Bestyrelsen forklarede, at uden en vedtægtsændring vil AFiK være bundet af en evt. 
beslutning i ASIK om ny leverandør, uden at antenneforeningen ville kunne melde sig 

, såfremt den er uenig i dette valg. 
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Bestyrelsen for AFiK foreslår, at vedtægternes § 13 stk. 6 ændres som følger: 

Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutnin-

delegerede eller repræsentanter til foreninger, selskaber eller 
menslutninger, som AFiK er medlem af eller har tilsluttet sig, jævnfør § 2 stk. 3. 

Leverancen af TV og Internet til antenneforeningerne under ASIK kan være under for-
dring, idet den nuværende forsyningsaftale med Stofa udløber i indeværende år. 

Bestyrelsen i AFiK ønsker at have frie hænder til at agere i forhold til disse mulige æn-
dringer, herunder at kunne udmelde sig af ASIK, såfremt dette anses for at være den 

arbejdspartner og vil fremover blive serviceret af 
ASOM Net. I den forbindelse har AFiK tilsluttet sig ASOM Net, hvor antenneforeningen 
jf. sin størrelse er berettiget til tre repræsentanter. Bestyrelsen ønsker at kunne udpe-

reslåede ordlyd sikrer, at bestyrelsen for AFiK også fremadrettet vil kunne age-
re i et omskifteligt marked og vil kunne tiltræde eller udtræde af samarbejdsaftaler 

ledes, som bestyrelsen finder, at dette vil være til mest mulig gavn for AFiK. 

, og aftalen forlæn-
ges ikke bare pr. automatik. Et konsulentfirma har på ASIKs vegne indhentet tilbud på 
flere aspekter af leverancen såsom TV, Internet, administration, vedligehold, m.m. 

nneforeningerne har endnu ikke hørt noget konkret fra disse forhandlinger, så re-
tatet kan blive, at meget eller slet intet ændres. Bestyrelsen i AFiK vil gerne have 

falet, at udmeldelsesvarslet i ASIK ændres til 3 måneder, 
og dette er vedtaget. Det kan for AFiKs vedkommende dog ikke realiseres, såfremt 

eningen jf. sine vedtægter er tvunget til at være medlem af ASIK. 

ASOM Net leverer et administrativt system til vedligeholdelse af medlemskartoteket 

ASIK er en paraplyorganisation for antenneforeningerne i Kolding, og ASIK sørger for 
 

var bekymrede for, at bestyrelsen med den-
ne vedtægtsændring egenhændigt ville vælge ny leverandør uden at spørge general-

vedtægtsændring vil AFiK være bundet af en evt. 
beslutning i ASIK om ny leverandør, uden at antenneforeningen ville kunne melde sig 



 

 

Endvidere er generalforsamlingen jf. vedtægterne foreningens højeste myndighed, så 
det ville være utænkeligt, at en bestyrelse indgik aftale med en ny leverandør uden
at dette først var godkendt på en generalforsamling.
For at imødekomme de skeptiske medlemmer, lovede bestyrelsen
generalforsamlingen i 2018 vil blive fre
2, hvoraf det vil fremgå, at valg af hovedleverandør 
godkendelse. 
Indtil da accepterer generalforsamlingen, at det for nærværende er ført til protokols, 
at bestyrelsen ikke kan træffe beslutning om skift af leverandør uden, at dette først er 
forelagt for og godkendt af generalforsamlingen.
 
Ingen stemte imod det fremsatte forslag, og en stemte blankt. Da 2/3 af AFiKs med
lemmer ikke var mødt frem på den ordinære generalforsaml
sættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af 
de fremmødte medlemmer. 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2017
 
5. Behandling af budget og fastsættelse af 

kommende regnskabs
 
Kassereren gennemgik det udleverede budget.
7.498.000 og udgifter for kr. 
Dertil forventes renteudgifter for ca. k
 
Der forventes en tilgang på 630 medlemmer 
medlemstallet anslås til 19.300 medlemmer
 
TV-Kolding er lukket, så tilskuddet til TV stationen på kr. 60.000 vil ikke blive udbetalt 
i 2018. Beløbet er dog ikke taget af budgettet, da det kan finde anvendelse på anden 
form for marketing. 
 
Der er finansielle udgifter, da bankerne påregner negativ rente af indestående over et 
vist beløb. Løsningen er ikke at sprede kapitalen på flere mindre konti, da de store 
regninger på op til 10 millioner kun
flere konti.  
 
Under formandens beretning forlød det, at der ville være besparelser ved at overgå til 
ASOM Net, men at disse besparelser ville blive udlignet af stigende udgif
ydelser (flere lukninger). I budgettet er besparelsen på opkrævninger medtaget men 
ikke de øgede udgifter. Der kunne ikke gives et tilfredsstillende svar på dette forhold.
 
Ved genåbning efter restance
lukket pga. restancer, selv om der har været ta
 
Der blev vedtaget et uændret kontingent på kr. 4
 
 
 

  

Endvidere er generalforsamlingen jf. vedtægterne foreningens højeste myndighed, så 
t ville være utænkeligt, at en bestyrelse indgik aftale med en ny leverandør uden

at dette først var godkendt på en generalforsamling. 
For at imødekomme de skeptiske medlemmer, lovede bestyrelsen, 

vil blive fremsat forslag om en tilføjelse til vedtægternes § 
2, hvoraf det vil fremgå, at valg af hovedleverandør forudsætter generalforsamlingens 

Indtil da accepterer generalforsamlingen, at det for nærværende er ført til protokols, 
an træffe beslutning om skift af leverandør uden, at dette først er 

forelagt for og godkendt af generalforsamlingen. 

Ingen stemte imod det fremsatte forslag, og en stemte blankt. Da 2/3 af AFiKs med
lemmer ikke var mødt frem på den ordinære generalforsamling, skal forslaget frem
sættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af 

 
dinær generalforsamling den 8. maj 2017 kl. 19

Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det 
skabsår (2018).  

Kassereren gennemgik det udleverede budget. Der forventes indtægter for kr. 
7.498.000 og udgifter for kr. 7.488.800, dvs. et overskud på kr. 9.200 før renter. 
Dertil forventes renteudgifter for ca. kr. 15.000. 

tilgang på 630 medlemmer fra Almind, men også en vis 
19.300 medlemmer 

Kolding er lukket, så tilskuddet til TV stationen på kr. 60.000 vil ikke blive udbetalt 
taget af budgettet, da det kan finde anvendelse på anden 

Der er finansielle udgifter, da bankerne påregner negativ rente af indestående over et 
vist beløb. Løsningen er ikke at sprede kapitalen på flere mindre konti, da de store 

nger på op til 10 millioner kun kan betales fra en konto, ikke med små beløb fra 

Under formandens beretning forlød det, at der ville være besparelser ved at overgå til 
ASOM Net, men at disse besparelser ville blive udlignet af stigende udgif

ser (flere lukninger). I budgettet er besparelsen på opkrævninger medtaget men 
ikke de øgede udgifter. Der kunne ikke gives et tilfredsstillende svar på dette forhold.

Ved genåbning efter restancer opkræves det fulde gebyr. Der er ikk
, selv om der har været talt om det i flere år. 

et uændret kontingent på kr. 450 (kr. 360 plus moms
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Endvidere er generalforsamlingen jf. vedtægterne foreningens højeste myndighed, så 
t ville være utænkeligt, at en bestyrelse indgik aftale med en ny leverandør uden, 

at der senest på 
msat forslag om en tilføjelse til vedtægternes § 

forudsætter generalforsamlingens 

Indtil da accepterer generalforsamlingen, at det for nærværende er ført til protokols, 
an træffe beslutning om skift af leverandør uden, at dette først er 

Ingen stemte imod det fremsatte forslag, og en stemte blankt. Da 2/3 af AFiKs med-
ing, skal forslaget frem-

sættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af 

kl. 19-20 på KUC. 

grundkontingent for det 

Der forventes indtægter for kr. 
, dvs. et overskud på kr. 9.200 før renter. 

en vis afgang, så 

Kolding er lukket, så tilskuddet til TV stationen på kr. 60.000 vil ikke blive udbetalt 
taget af budgettet, da det kan finde anvendelse på anden 

Der er finansielle udgifter, da bankerne påregner negativ rente af indestående over et 
vist beløb. Løsningen er ikke at sprede kapitalen på flere mindre konti, da de store 

fra en konto, ikke med små beløb fra 

Under formandens beretning forlød det, at der ville være besparelser ved at overgå til 
ASOM Net, men at disse besparelser ville blive udlignet af stigende udgifter til service-

ser (flere lukninger). I budgettet er besparelsen på opkrævninger medtaget men 
ikke de øgede udgifter. Der kunne ikke gives et tilfredsstillende svar på dette forhold. 

. Der er ikke tidligere blevet 
 

0 plus moms). 



 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.
 
Curt Andersen, Gunnar Thomsen
bestyrelsen uden modkandidater.
Morten Frydendall og Palle Lysbjerg
ter.  
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.
 
Leif Kristiansen og Finn Nielsen blev genvalgt som interne revisorer, og Peter C.
Madsen blev genvalgt som intern revisorsuppleant.
 
8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg.
 
Der er pt. ikke fastsat en dato for en evt. messe.
først på året. 
 
Ved tilkøb af kanaler udover antenneforeningens programpakker, kan p
enkelte kanaler findes på Stofas hjemmeside. D
sine programmer. 
De forskellige tilvalg kræver forskelligt udstyr
hos Stofa. Tilvalgskanaler betales direkte til Stofa
 
 
 
  
 

 
 

Lars P. Henriksen
Dirigent

 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.

Gunnar Thomsen, Henrik Nøhr og Steen Christensen
bestyrelsen uden modkandidater. 

Palle Lysbjerg blev genvalgt som suppleanter uden modkandida

Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 

Nielsen blev genvalgt som interne revisorer, og Peter C.
sen blev genvalgt som intern revisorsuppleant. 

Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. 

pt. ikke fastsat en dato for en evt. messe. Hvis det bliver, bliver de

Ved tilkøb af kanaler udover antenneforeningens programpakker, kan p
kelte kanaler findes på Stofas hjemmeside. Det kræver omtanke at sammensætte 

ige tilvalg kræver forskelligt udstyr, og nogle valg forudsætter
Tilvalgskanaler betales direkte til Stofa. 

 
Kolding, den 19. april 2017 

  

Lars P. Henriksen 
Dirigent 

 Vibeke Futtrup 
Referent 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. 

een Christensen blev genvalgt til 

blev genvalgt som suppleanter uden modkandida-

Nielsen blev genvalgt som interne revisorer, og Peter C. 

det bliver, bliver det i 2018 

Ved tilkøb af kanaler udover antenneforeningens programpakker, kan prisen for de 
et kræver omtanke at sammensætte 

sætter også internet 


