
Referat fra den stiftende generalforsamling i 
AntenneForeningen i Kolding, AFiK, 
torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 
i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 

 
 
 
 
1. Velkomst. 
Stepan Svoboda bød velkommen. 
 
 
 
2. Valg af dirigent. 
Advokat Henrik Nøhr blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede efterfølgende, at 
der var indkaldt til generalforsamlingen via annoncer i Kolding Ugeavis den 6. og den 9. 
april, og at alle stemmeberettigede havde fået udleveret stemmesedler. 
 
 
 
3. Stiftelse af AFiK. 
Dirigenten fastslog, at alle deltagende foreninger hver især på deres respektive generalforsam-
linger havde givet deres tilslutning til stiftelsen af AFiK, og at de fremmødte var mødt op med 
det formål at stifte AntenneForeningen i Kolding. 
Der var således enighed om at stifte foreningen. 
 
 
 
4. Vedtagelse af vedtægter. 
Dirigenten fastslog, at vedtægterne enten kunne vedtages eller forkastes. Dersom vedtægterne 
blev forkastet, ville foreningen falde. Der ville denne aften ikke være mulighed for at vedtage 
ændringer af vedtægterne. 
 
Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, An-
tennesammenslutningen i Kolding. 
N.H. Jørgensen, Solhøj og formand for ASIK, forklarede, at så længe der eksisterede mini-
mum to antenneforeninger under ASIK, ville ASIK vedblive med at eksistere. I ASIK stem-
mer foreningerne efter deres medlemstal, og AFiK vil således have omkring 20 delegerede, 
mens resten af antenneforeningerne vil have ca. 30 delegerede. Ingen forening vil på noget 
tidspunkt kunne have mere end 50% af stemmerne i ASIK. 
 
Bent Hansen, Dyrehaven, mente, at bestyrelsen var begyndt sit arbejde før tiden, idet med-
lemmerne pludselig havde fået 57 kanaler og dermed et højt kontingent, uden at de havde haft 
indflydelse på dette. 
Stepan Svoboda svarede, at der ganske rigtigt er mulighed for at modtage 57 kanaler, men at 
der også er mulighed for at vælge den lille, væsentligt billigere programpakke. Det er ASIK, 
der bestemmer programudbudet, og det er de enkelte foreninger, der har valgt at tilslutte sig 
pakkeløsningen. 



 
Bent Hansen, Dyrehaven, ønskede at vide, om vedligeholdelse til første stik betød, at nettet på 
privat grund nu tilhører foreningen. 
Stepan Svoboda svarede, at vedligeholdelse af nettet til første stik er en kompromisløsning, 
idet nogle foreninger tidligere har haft det sådan, andre har ikke. Foreningen leverer kabler i 
bedste kvalitet men udfører ikke gravearbejdet. 
 
Bent Hansen, Dyrehaven, påpegede, at omkostningerne ved gravearbejde på privat grund på-
hviler ejeren, men at der visse steder ligger en hovedledning i baghaven hos ejerne. 
Stepan Svoboda svarede, at den del af nettet, som er ejet af foreningen, som hovedregel ligger 
i offentlig jord. Foreningen betaler for gravearbejde på hovedledningerne, også selv om disse 
undtagelsesvis skulle ligge på privat grund. 
 
Bent Hansen, Dyrehaven, henviste til vedtægternes § 25, hvor der tales om, at udvidelser skal 
være rentable på kortere sigt, og ønskede at vide, hvor lang tid kortere sigt er. 
Stepan Svoboda svarede, at en udvidelse altid skal være rentabel uanset tidshorisonten. 
 
Bent Hansen, Dyrehaven, stillede forslag om flere programpakker.  
Stepan Svoboda svarede, at det ville være svært at nå til enighed om, hvad der skulle ligge i 
en evt. mellempakke, men at det inden for en overskuelig fremtid bør blive muligt at foretage 
helt individuelle programvalg. 
 
Lone Buus, Søringen gjorde opmærksom på, at der i § 25, stk. 2 manglede et s. 
Lone Buus mente, at med så stor en forening måtte der blive tale om et honorar til formanden, 
og derfor burde det af vedtægternes § 13 og af dagsordenen for generalforsamlinger fremgå, 
at formanden skulle vælges af generalforsamlingen og ikke findes ved bestyrelsens konstitue-
ring. 
Stepan Svoboda svarede, at honorar bør gå til de bestyrelsesmedlemmer, som udfører arbej-
det, og at dette ville blive vedtaget som et rammebeløb under budgettet. At bestyrelsen konsti-
tuerer sig selv giver en høj grad af demokrati, mens en valgt formand kunne have forholdsvis 
meget magt. 
 
Thomsen, Sønderport, erklærede, at han på flere punkter var uenig i vedtægterne, men at han, 
da der ikke kunne vedtages ændringer denne aften, ville stemme ja til vedtægterne og frem-
sende sine ændringsforslag til næste generalforsamling. 
 
N.H. Jørgensen, formand for ASIK, bemærkede, at det digitale spejl er en forløber for det in-
dividuelle programvalg, og at det digitale spejl forudsætter, at alle kanaler er tilgængelige. 
Han konstaterede endvidere, at vi skal have det bedste signal, der kan købes for penge, og at 
vi skal være en træskolængde foran udviklingen. 
 
Kirsten Jepsen, Carl Plougsvej, ønskede under henvisning til vedtægternes § 5 at vide, om vi 
havde internetadgang. 
N.H. Jørgensen, formand for ASIK, svarede, at internetadgangen leveres af Stofanet. 
 
Kirsten Jepsen, Carl Plougsvej, gjorde opmærksom på, at der ifølge vedtægternes § 11 kun 
kunne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller af 10% af medlem-
merne. I praksis ville dette betyde, at kun bestyrelsen kunne indkalde til ekstraordinær gene-



ralforsamling, da det ville være næsten umuligt at samle over 1300 medlemmer til en indkal-
delse. Kirsten Jepsen ønskede i stedet at indkaldelse kunne ske ved et realistisk antal medlem-
mer. 
 
Wolf, Fireren, ønskede kommentarer til TreFors fremtidsplaner. 
N.H. Jørgensen, formand for ASIK, svarede, at TreFor har planer om fibernet til alle hjem, 
dvs. at de skal ud og grave ind til hver enkelt husstand, og så er det endda kun kabelnettet, 
som er leveret. Selve indholdet i kablerne skal andre udbydere levere. 
 
Jørgen Sørensen, Carl Plougsvej, oplyste, at det indenfor et år ville være muligt at koble sig 
på internettet via satellit. 
 
Jørgen Sørensen, Carl Plougsvej, henviste til § 2, stk. 5 omkring tilbud af serviceydelser til 
andre foreninger og gjorde opmærksom på, at vi som skattefri forening ikke må drive 
virksomhed jf. Told&Skat. 
Henrik Nøhr svarede, at dette var korrekt. 
 
Ifølge § 10 skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af januar, og indkal-
delse hertil skal ske med 21 dages varsel. Da regnskabsåret først slutter 31. december, ville 
spørgeren gerne vide hvilket revisionsfirma, der kunne have regnskabet færdigt på bare en 
uge. 
Stepan Svoboda svarede, at regnskabet ikke nødvendigvis skulle foreligge ved indkaldelsen, 
men at det bare skulle foreligge i god tid før generalforsamlingen. 
 
Curt Andersen, Sønderport, ønskede at vide, om halvdelen af bestyrelsen var valgt for et år el-
ler for tre år, eftersom hele bestyrelsen jo ikke kunne sidde for to år. 
 
Fritz Pedersen, Solhøj, opfordrede deltagerne til at sende deres ændringsforslag ind til næste 
generalforsamling. 
 
Herefter blev vedtægterne sendt til afstemning. Der var ingen stemmer imod vedtægterne, 
som dermed var vedtaget. 
 
 
 
5. Vedtagelse af budget. 
Gunnar Thomsen gennemgik nedenstående budget. 
 
Kontingent ASIK 528.000 
   
Butikken  
 Husleje 24.000 
 Forbrug, vand, varme 2.000 
 Fællesudgifter 2.000 
 Depositum (husleje) 6.000 
 Personale i butikken, løn 175.000 
 Telefon 15.000 
 PC, printer, programmer 5.000 



 Internet forbindelse 4.000 
 Tryksager, papir, porto, forbrugsstoffer 15.000 
 Vedligehold kontor udstyr 5.000 
   
Opkrævning af kontingent  
 TreFor 400.000 
   
Service  
 Vagtaftale 105.000 
 Service og vedligehold af anlæg 264.000 
 El (forstærkere) 100.000 
 Reserveret Tracé omlægninger 25.000 
   
Bestyrelsen  
 Honorar/godtgørelser 

(dispositionsbeløb) 
100.000 

 Møder, kørsel, generalforsamlinger 25.000 
   
Andre omkostninger  
 Revision/advokat 50.000 
 Løbende forbedringer 100.000 
 Diverse 30.000 
   
I alt 1.985.000 
   
Udgift pr. medlem 150,00 
 
Butikken drives i fællesskab med Telia Stofa, og personalet lejes i timer om dagen. 
Aftale om opkrævning via TreFor er endnu ikke forhandlet færdig. 
 
Leif, Sønderport, ønskede at vide hvorfor, der var en post med kontingent til ASIK, når vores 
forening hedder AFiK. 
Gunnar Thomsen svarede, at alle foreninger under ASIK betaler kr. 40 om året pr. medlem til 
ASIK til drift af det overordnede kabelnet, hovedstation og mast samt til medlemskab af FDA 
(Forenede Danske Antenneforeninger) og forsikring af alle antenneforeningsbestyrelser. 
 
Kristian Jensen, Solhøj, mente, at der manglede en post med programafgifterne. 
Gunnar Thomsen svarede, at programafgifterne er penge, der bare går igennem kassen. Det 
beløb, der opkræves hos medlemmerne, svarer til det beløb, der betales til programudbyderne. 
 
Leif, Sønderport, ønskede at vide hvad TreFor kunne tilbyde, som betalingsservice ikke kun-
ne, idet han fandt, at 400.000 for opkrævning var mange penge. 
Gunnar Thomsen svarede, at TreFor og betalingsservice koster ca. det samme. 
Stepan Svoboda supplerede med, at TreFor faktisk var billigere end betalingsservice. Når an-
tenneafgiften opkræves via el-regningen, giver det meget få restancer. Betalingsservice regi-
strerer ikke flytninger men videresender blot regningen. 
 
Budgettet blev derefter sendt til afstemning og vedtaget med en stemme imod. 



6. Valg af syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 
Henrik Nøhr bad om generalforsamlingens accept til at lede punktet, selv om han var opstillet 
som kandidat til bestyrelsen. 
Dette blev accepteret uden indsigelser. 
 
Der fulgte en kort præsentationsrunde med de enkelte kandidater. 
Peder Holm, Grønholtparken, (var fraværende, men blev præsenteret af Benny, Grønholtpar-
ken) radio- og TV-tekniker, tidligere medarbejder hos Stofa. 
 
Kristian Jensen, Solhøj, konsulent hos God Tone, servicerer fællesantennekunder. 
 
Tommy Hansen, Carl Plougsvej, 58 år, falckredder, formand for Carl Plougsvej siden 1989. 
 
Carl-Erik Madsen, Fireren, elektroniktekniker, kasserer i Fireren og tidligere bestyrelsesmed-
lem i Højvang. 
 
Peter Madsen, Fireren, laver lysledere for større dansk telefonselskab, formand for Fireren og 
kasserer i ASIK. 
 
Niels Zoega, Grønholtparken, 54 år, driver inventarfirma, formand for bloddonorerne i Kol-
ding og amtet, har været bestyrelsesmedlem i Grønholtparken i 15 år heraf de 10 som kasse-
rer. 
 
Henrik Nøhr, Sønderport, 58 år, advokat, bestyrelsesmedlem i Sønderport og har arbejdet for 
ASIK og andre antenneforeninger. 
 
Gunnar Thomsen, Sønderport, kasserer i Sønderport, bestyrelsesmedlem i ASIK, og har været 
aktiv i dannelsen af AFiK helt fra starten. 
 
Stepan Svoboda, Søringen, kasserer i Søringen og har været aktiv i antennearbejdet i over 15 
år. 
 
Steen Christensen, Bramdrupdam Vest, (var fraværende, men blev præsenteret af Stepan Svo-
boda, Søringen) IT- konsulent og kvalitetsmedarbejder hos Merrild. 
 
Vibeke Futtrup, Søringen, 37 år, bestyrelsesmedlem i Søringen siden 2001, programansvarlig 
siden 2002 og sekretær siden 2004. Har i 2003 været i ASIK´s programudvalg. 
 
Dirigenten vejledte herefter generalforsamlingen i stemmeafgivelsen. Alle syv felter på stem-
mesedlen skulle være udfyldt for, at stemmeafgivelsen var gyldig. Der var 88 stemmeberetti-
gede medlemmer tilstede. De syv kandidater med flest stemmer udgør bestyrelsen, de to kan-
didater med næstfølgende stemmetal er suppleanter. 
 
Der var seks stemmetællere : Emil Todbjerg, Bramdrupdam Vest, Poul Rasmussen, Bram-
drupdam Vest, Erik Thomsen, Carl Plougsvej, Brian Iversen, Dyrehaven, Finn Nielsen Dyre-
haven og Tonny, Ejstrup. 
 



Stepan Svoboda opfordrede Peder Holm og Kristian Jensen til at trække sig som kandidater 
med begrundelse i deres faglige relationer til AFiK´s samarbejdspartnere eller disses konkur-
renter.   
 
Kristian Jensen svarede at han gerne stillede sig uden for døren i tilfælde af inhabilitet om-
kring behandling af serviceaftaler, og opfordrede samtidig generalforsamlingen til at være op-
mærksom på, at ASIK og AFiK efter hans mening var for indspist. 
 
Arne Jensen, Grønholtparken, mente, at bestyrelsen var en sammenspist forening, hvor alt var 
afgjort på forhånd således, at deltagerne bare kunne stemme ja eller nej. 
 
Benny, Grønholtparken, mente, at nye kandidater blev fejet af bordet. 
Stepan Svoboda svarede, at ingen bliver fejet af bordet, men at nye kandidater tværtimod er 
velkomne. De to kandidater var blevet opfordret til at trække sig for at undgå konfrontationer 
med samarbejdspartnere. 
 
Der blev afgivet 83 gyldige stemmer samt 1 blank. 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen : 
Steen Christensen, Bramdrupdam Vest 
Tommy Hansen, Carl Plougsvej 
Peter Madsen, Fireren 
Niels Zoega, Grønholtparken 
Henrik Nøhr, Sønderport 
Gunnar Thomsen, Sønderport 
Stepan Svoboda, Søringen 
 
Følgende blev valgt som suppleanter : 
Carl-Erik Madsen, Fireren 
Vibeke Futtrup, Søringen 
 
Der blev fra salen stillet forslag om, at de fire kandidater med flest stemmer var valgt for 2 år, 
mens de tre kandidater med færrest stemmer var valgt for 1 år. 
 
 
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 
Der var tre kandidater til posterne som interne revisorer. 
Jørgen Sørensen, Carl Plougsvej, Finn Nielsen, Dyrehaven og Leif Kristensen (fraværende), 
Fireren. 
 
Fra salen blev der stillet forslag om, at de to tilstedeværende kandidater skulle vælges som 
revisorer, mens den fraværende kandidat skulle vælges som revisorsuppleant. 
Forslaget fandt tilslutning blandt deltagerne, og dermed var Jørgen Sørensen og Finn Nielsen 
valgt som interne revisorer, og Leif Kristensen valgt som revisorsuppleant. 
 
 
 



8. Valg af ekstern revisor. 
Bestyrelsen fik mandat til at vælge den eksterne revisor. 
 
 
9. Eventuelt. 
 
Fra salen blev der fremsat ønske om adgang til referatet. 
Referatet vil blive lagt ind på tekst-TV, vil kunne ses på internettet og vil kunne afhentes i 
Fællesantennebutikken på Agtrupvej. 
 
N.H. Jørgensen ønskede tillykke til den nye bestyrelse. 
 
Dirigenten erklærede herefter mødet for afsluttet. 
Stepan Svoboda takkede for et godt møde og takkede dirigenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolding, den 18. april 2005 
   
   
   

Henrik Nøhr  Vibeke Futtrup 
dirigent  Sekretær 

 
 
 
 


