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Referat fra den ordinære generalforsamling i 
AntenneForeningen i Kolding, AFiK, 

mandag den 29. januar 2007 kl. 19:00 
i auditoriet, KUC, Ågade 27. 

 
 
Der var fremmødt 84 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra besty-
relsen blev Morten Frydendall valgt som dirigent. 
Morten Frydendall konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet. Ge-
neralforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne med mere end 21 dages varsel 
ved indrykning af annoncer i Budstikken den 3. januar samt i Kolding Ugeavis 
den 3. og den 6. januar. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for 
det kommende år til godkendelse. 
 
2006: 
 Pr. 1. januar har AFiK 17.807 medlemmer, idet nu også Højvang og Nr. Bjert er 
kommet med. 
 Serviceaftalen med Haugaard Jepsen er fornyet. 
 Der har været undersøgt alternative muligheder for at betjene medlemmerne, 
men butikken i Sydbanegade er fortsat det bedste tilbud. 
 Der er udsendt informationsbrev til alle advokater og ejendomsmæglere i Kol-
ding. 
 Der er udsendt brev til alle antenneforeninger under ASIK med tilbud om, at en 
repræsentant fra AFiK kan deltage med information på deres generalforsamling 
eller bestyrelsesmøde. 
 Jørgen Sørensen er ansat til at hjælpe med regnskaberne.  
 3060 medlemmer fra AFiK deltog i efterårets brugerundersøgelse. Der var pro-
blemer omkring uddelingen af stemmesedlerne, og efterfølgende har der også 
været problemer med at få informeret medlemmerne rettidigt om ændringerne i 
programfladen. 
 
2007: 
 AFiK vil udsende information og priser til de husstande, som ligger i AFiK’s om-
råde, men som endnu ikke er medlem af AFiK 
 Der er fremsendt tilbud på etablering af antenneanlæg ved 150 nybygninger i 
Dalby. 
 Der kommer mange nye TV-kanaler, som der ikke umiddelbart er plads til i an-
lægget. AFiK vil arbejde på at få så mange kanaler som muligt bag en dekoder, 
så medlemmerne i højere grad selv kan bestemme, hvilke kanaler de ønsker at 
modtage. 
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 Der skal strammes op på informationsniveauet overfor medlemmerne. 
 Vedtægterne skal have et eftersyn. Forslag fra medlemmerne modtages gerne. 
 
Efter formandens beretning var der spørgsmål og kommentarer fra salen. 
 Et medlem klagede over den manglende information på tekst-TV omkring pro-
gramomlægningen og påpegede desuden, at der er gammel, uaktuel information 
på tekst-TV, eksempelvis oversigt over prøvekanalerne i 2006 i stedet for 2007. 
Formanden forklarede, at der pga. en teknisk fejl ikke har været adgang til tekst-
TV i december måned. 
 Et medlem af bestyrelsen forklarede, at ASIK og ikke AFiK er ansvarlig for pro-
gramomlægningen. Bestyrelsesmedlemmet ønskede desuden navne på medlem-
mer, som ønsker at være delegerede til ASIK. 
 Et medlem gjorde opmærksom på, at det er stærkt uheldigt, at indkaldelse til 
generalforsamlingen sker efter, at fristen for indlevering af forslag er udløbet. 
 Et medlem fandt det uhensigtsmæssigt, at betalingskanalerne lå på de høje 
frekvenser, hvilket pga. de fysiske love gav dårlige signaler. Den teknisk ansvar-
lige i bestyrelsen forklarede, at det pga. filteret ikke var muligt at flytte kanaler-
ne til de lavere frekvenser. 
 Et medlem bemærkede, at der er kommet 5 færre kanaler i den lille pakke, og 
at der er to ledige kanaler. 
 Et medlem ønskede samme lydstyrke på alle kanaler. Formanden svarede, at 
Telia Stofa har lovet at gøre noget ved problemet. 
 Et medlem mente, at det var for sent at fremlægge afstemningsresultatet på 
generalforsamlingen og ønskede i stedet resultatet offentliggjort. Formanden for-
klarede, at resultaterne ikke var offentliggjort af hensyn til AFiK’s position ved 
forhandlingerne med TV-udbyderne. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
 
Kasserer Gunnar Thomsen gennemgik regnskabet for 2006. 
 Andre indtægter. Posten dækker bl.a. overskud på programafgifterne. Dette 
overskud anvendes til at dække endnu ukendte prisstigninger i programafgifter-
ne i 2007. 
 Antennebidrag til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne får dækket udgifterne 
til programafgifter, så det er sikret, at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed 
for at vurdere fejl og støjproblemer på alle kanaler. 
 Regnskabsmæssig assistance. Posten dækker betaling for ekstraarbejde udført 
af revisoren. 
 
Efter kassererens fremlægning var der spørgsmål og kommentarer fra salen. 
 Et medlem klagede over, at regnskabet ikke var fremlagt i butikken den 22. ja-
nuar som annonceret og stadig ikke var fremlagt den 26. januar. Kassereren for-
klarede, at det pga. manglende tal fra TreFor ikke havde været muligt at få regn-
skabet færdigt til tiden. Regnskabet var lagt frem i butikken den 26. januar om-
kring middagstid. 
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 Et medlem påpegede, at tidsplanen omkring regnskab og generalforsamling 
burde rykkes. 
Et medlem mente, at dækning af bestyrelsesmedlemmernes antennebidrag bur-
de godkendes af generalforsamlingen. 
 Et medlem undrede sig over udgiften til leje af personale. Kassereren forklare-
de, at AFiK køber personale hos Telia Stofa til at betjene medlemmerne frem for 
selv at ansætte personale. 
Et medlem bemærkede de lave udgifter til porto, hvilket kassereren forklarede 
med, at der i samarbejdsaftalen om butikken med Telia Stofa er inkluderet post-
forsendelser. 
 Et medlem fandt udgiften til opkrævning via TreFor var meget høj, et andet 
medlem fandt udgiften meget lav. Kassereren bemærkede, at det er billigere, at 
lade TreFor stå for opkrævningerne, end at AFiK selv kræver kontingent op. En 
anden fordel er, at når regningen fra AFiK betales sammen med el-regningen, er 
der næsten ingen restancer. 
 Et medlem beklagede, at programafgifterne ikke fremgik af regnskabet, da det 
var de store beløb, som retfærdiggjorde administrationen. Revisor Per Schiøtt 
forklarede, at den fulde omsætning var beskrevet i årsrapporten, men da pro-
gramafgifterne går ind og ud, regnes de ikke med i omsætningen. Det fremlagte 
regnskab viser foreningens faktiske aktivitet. 
 Med udgangspunkt i årsrapporten blev programafgifterne gennemgået. 
 Et medlem ønskede udspecificeret hvorledes foreningens likvide midler var an-
bragt. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 
 
Der var ingen rettidigt indkomne forslag. 
 Et medlem havde allerede den 18. juni indsendt forslag om en Jazz-kanal i ra-
dioen. Forslaget var ikke nået frem til bestyrelsen, men næstformanden i ASIK 
kunne fortælle, at bestyrelsen i ASIK forsøger at finde en gratis Jazz-kanal, og at 
der er afsat plads til radiostationen, når den findes. 
 Et medlem havde telefonisk fået oplyst, at også forslag, der var indkommet ef-
ter fristens udløb, ville blive taget med. Medlemmet kunne dog ikke huske hvem, 
der havde givet denne oplysning. 
 Et medlem gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt at indsende forslag 
rettidigt, når ændringerne i programfladen var foretaget efter fristens udløb. 
 
5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (grundkontingent) for 
det løbende regnskabsår. 
 
Kasserer Gunnar Thomsen gennemgik budgettet for 2007.  
 Kontigentindtægten er baseret på kr. 150 pr. medlem plus moms i grundkon-
tingent. 
 Udgiften til kontorudstyr dækker PC, printer m.m. til bogholderen. 
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Efter gennemgangen var der spørgsmål og kommentarer fra salen. 
 Et medlem bemærkede, at renteindtægten på kr. 350.000 måtte være et for-
sigtigt bud, hvilket kassereren bekræftede. 
 Et medlem bemærkede, at udgiften til administration var steget markant, hvil-
ket kassereren forklarede med, at udgiften var afhængig af medlemstallet, som 
jo også var steget. 
 Et medlem spurgte til sammenhængen mellem administrationsudgiften hos 
TreFor og den nye mulighed for, at medlemmerne selv kan vælge antallet af op-
krævningsrater. Kassereren svarede, at AFiK’s udgift til opkrævning via TreFor er 
den samme uanset, om medlemmerne vælger at betale en gang årligt eller tolv 
gange årligt. Faktisk er udgiften kr. 2 lavere pr. medlem i 2007 end i 2006. 
Hvis medlemmerne ikke selv indgiver ønsker til TreFor, vil der automatisk bliver 
opkrævet fire gange årligt. 
 Prisen for den lille pakke er kr. 248 og for den fulde pakke kr. 2185. Hertil 
kommer grundkontingent plus/minus evt. kontingentudligning. 
 
Det fremlagte budget og det foreslåede kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
Grundkontingentet til AFiK for 2007 er fortsat kr. 150 plus moms kr. 37,50, i alt 
kr. 187,50. Dertil kommer prisen for den lille pakke kr. 248 eller prisen for den 
fulde pakke, kr. 2185, samt evt. kontingentudligning. 
 
6. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. 
 
Fra bestyrelsen var Gunnar Thomsen, Henrik Nøhr, Steen Christensen og Stepan 
Svoboda på valg. Derudover stillede også Thor Gruschy op til bestyrelsen. 
Der blev afgivet 77 stemmer, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. 
 
Curt Andersen genopstillede som suppleant, og derudover stillede også Niels Kje-
strup op som suppleant. Curt Andersen er førstesuppleant og Niels Kjestrup er 
andensuppleant. 
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 
 
De interne revisorer Finn Nielsen og Leif Kristiansen samt revisorsuppleanten 
Benny Pagh blev genvalgt uden modkandidater. 
 
8. Valg af ekstern revisor. 
 
Revisionsfirmaet Deloitte fortsætter på bestyrelsens forslag som foreningens 
revisionsfirma. 
 
9. Eventuelt. 
 
 Der var forslag om, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremover vælges 
ved den samme afstemning. 
 Et medlem påpegede den meget dårlige information omkring efterårets bruger-
undersøgelse og følgende programændring, og roste initiativet med den nyligt 
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udsendte avis, som medlemmet gerne så blev fulgt op af endnu en avis med me-
re information. Et andet medlem havde opfattet avisen som en Telia Stofa rekla-
me, og derfor blot kasseret den. Det blev oplyst, at avisen var udsendt med Post 
Danmark, og at yderligere eksemplarer kunne afhentes i butikken i Sydbanega-
de. 
 Der blev kort redegjort for begreberne pakker, digitalt spejl, dekoder/boks og 
for sammenhængen mellem disse. Bestyrelsen vil arbejde på at få sænket prisen 
på det digitale spejl og for, at God Channel kommer bag en dekoder. Telia Stofa 
har oplyst, at der pr. 1. april 2007 vil kunne fås en pakke via dekoder, som inde-
holder kroatisk TV. Et medlem gjorde opmærksom på, at den pris for den digitale 
boks, som bestyrelsen oplyste, var en anden, end den Telia Stofa oplyste. 
 Et medlem påpegede, at eftersom der aldrig ville kunne opnås fuld enighed om 
programudbuddet, så burde der laves en ordning, hvor alle betalte en fast pris 
og derefter frit kunne vælge et antal kanaler. Selv om dette måske ville betyde 
en højere pris, ville det også betyde større tilfredshed. Hertil blev der svaret, at 
antallet af kanaler i den lille pakke netop var reduceret for at give plads til en så-
dan eller tilsvarende ordning. 
 Et medlem ønskede helt valgfrie programmer, men bestyrelsen kunne oplyse, 
at udbyderne af TV-kanaler ikke ønskede at deltage i en sådan ordning. 
 Der havde været iværksat en underskriftsindsamling for at få God Channel til-
bage på programfladen. En del medlemmer havde stemt første gang men und-
ladt at stemme anden gang, da de jo allerede havde afgivet deres stemme. 
Næstformanden i ASIK redegjorde herefter for forløbet omkring brugerundersø-
gelsen og programomlægningen og kunne bl.a. oplyse, at resultatet for de enkel-
te kanaler afveg under 10% fra første til anden afstemning. God Channel var 
langt fra at have stemmer nok til at komme ind på programfladen, men i week-
enden sendes et tilsvarende program på National Geographic kanalen, og desu-
den kan God Channel streames fra internettet. 
 Afstemningsresultatet for den lille pakke i ASIK blev præsenteret på et dia-
gram. Næstformanden i ASIK forklarede, at der udover afstemningsresultatet var 
taget hensyn til alsidigheden sådan, som det forlanges i vedtægterne. Hoved-
sprogene (fransk, italiensk og spansk) og en musikkanal var kommet med i den 
lille pakke, til gengæld var nogle af de tyske kanaler, som ligner hinanden me-
get, ikke kommet med. 
 Afstemningsresultatet for den store pakke i ASIK blev præsenteret på et dia-
gram. Næstformanden i ASIK forklarede, at der her var taget hensyn til at Car-
toon Network var forholdsvis dyr sammenlignet med den samlede pris for Disney 
Channel og Toon Disney, samt at Voice TV inkluderede to populære radiokanaler 
som ellers er betalingskanaler. 
 Et medlem spurgte til den nye sportskanal, som udsendes pr. 1. marts 2007. 
Svaret var, at det ikke var sikkert, at kanalen overhovedet kom, og at den, hvis 
den kom, ville være fire gange så dyr som de eksisterende sportskanaler. 
 Et medlem spurgte til den reserverede plads til DR børn/historie. Svaret var, at 
der nu er ryddet op i kanalerne, og at pladsen er reserveret for at undgå flere 
omrokeringer senere. Kanalen kommer senere på året og er lagt ind i program-
fladen, da den er produceret for licensmidler, som alle jo betaler. 
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 Et medlem foreslog, at TCM kunne udsendes på samme kanal som Disney 
Channel, når udsendelserne derfra ophørte om aftenen. Det blev forklaret,, at 
dette ikke kunne lade sig gøre, da der var tale om to forskellige TV-udbydere. 
 Et medlem påpegede, at det var stærkt uheldigt, at der på en og samme kanal 
blev vist børne TV om dagen (Nickelodeon) og porno om natten (Playboy TV). 
Hertil blev der svaret, at ansvaret herfor ligger hos Viasat, og at hverken AFiK el-
ler ASIK har nogen indflydelse på sammensætningen. 
 Et medlem spurgte til, om der var en prøvkanal. Det er der, og der blev yderli-
gere suppleret med oplysning om, at tekst-TV nu skulle være opdateret med prø-
vekanalerne i februar og marts måned. 
 Et medlem ønskede at vide, om vi fik Profiber. Det gør vi ikke, da de er vores 
konkurrenter. Der blev suppleret med oplysning om, at Telia Stofa er på vej med 
en 100 mega bit up-and-down forbindelse. 
 
 
 
 
 
 
 

Kolding, den 20. februar 2007 
     
     
     
     

Morten Frydendall  Henrik Nøhr  Vibeke Futtrup 
Dirigent  Sekretær  Referent 

 
 
 
 
 
 


