
 
 
 
 

 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 

i auditoriet på KUC, Ågade 27 
 
 
Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 
 
 
1. Valg af dirigent. 
  På forslag fra bestyrelsen blev Jørgen Lund valgt til dirigent. Jørgen Lund konstatere-
de, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, at de indkomne forslag var rettidigt 
offentliggjort, men at fremlæggelsen af regnskabet havde været forsinket. Denne for-
sinkelse forventedes der en forklaring på under dagsordenens pkt. 3.  
  Af hensyn til tidsplanen blev generalforsamlingen opfordret til at vente med at frem-
sætte spørgsmål og kommentarer til Zaptor boksen og digitaliseringen til under dags-
ordenens pkt. 8. 
 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 

kommende år til godkendelse. 
  I sin beretning kom formanden bl.a. ind på, at antenneforeningen er både det bedste 
og det billigste alternativ, når der skal vælges TV signal. For den samme pris, som det 
koster at abonnere på en avis, får man hos antenneforeningen over 50 TV kanaler og 
digitale temapakker med HD kanaler via en dekoder, som stilles gratis til rådighed. 
Desuden har man stadig det analoge signal, som man kan forsyne resten af huset 
med, hvis man har flere TV. 
  I 2008 er tre antenneforeninger fusioneret med AFiK, der er blevet etableret anlæg i 
nyudstykninger især i Vonsild, og kun 100 medlemmer er trådt ud af foreningen, så pr. 
1. januar 2009 har AFiK 19.742 medlemmer. 
  På generalforsamlingen i 2008 lovede bestyrelsen en gratis Zaptor boks til alle med-
lemmer. Pga. juridiske overvejelser omkring skat og moms og pga. problemer med le-
verandøren er ordningen dog først trådt i kraft 1. januar. Nu kan alle få en gratis Zap-
tor boks, såfremt de samtidig køber en digital temapakke hos Stofa. 
  Pt. har ca. 1.100 medlemmer en Zaptor boks, og det lave antal kan skyldes, at Stofa 
gentagne gange har udsendt fejlagtige oplysninger i deres kampagnematerialer, hvor-
ved antenneforeningens medlemmer er blevet mere end forvirrede. 
  For at give plads til Stofas digitale tjenester i frekvensbåndet har antenneforeningen 
været nødt til helt at fjerne fem kanaler i den lille analoge pakke og yderligere flytte 
andre kanaler fra den lille til den store analoge pakke. 
 
  I 2009 vil bestyrelsen fortsat opfordre de resterende, selvstændige antenneforeninger 
under ASIK til at fusionere med AFiK. ASIK forventes nedlagt inden for en meget kort  
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årrække, og det er målet at lade alle ASIKs rettigheder og forpligtelser overgå til AFiK, 
når ASIK engang opløses.  
  Sammensætningen og udbuddet af digitale pakker ændres løbende, og om kort tid vil 
det være muligt også at købe en TV2 pakke og en Viasat pakke. Dette er et lille skridt 
på vejen mod det frie kanalvalg. 
  Antenneforeningen har fået ny hjemmeside i 2008, som vil blive udbygget med bl.a. 
selvbetjening, så medlemmerne selv kan gå ind og se deres medlemsforhold.  
  Bestyrelsen har valgt at opsige butikssamarbejdet med Stofa, og i stedet ansætte for-
manden som konsulent på prøve resten af året for at opnå en bedre servicering af 
medlemmerne. 
 
  Efter formandens beretning var der spørgsmål fra salen.  
  At der er udsendt fejlbehæftet materiale i Stofas kampagner er beklageligt, men det 
skulle nu være stoppet, idet fremtidige kampagner, der omhandler AFiK, skal godken-
des af antenneforeningens bestyrelse.  
  De medlemmer, som skal have penge refunderet i forbindelse med anskaffelsen af en 
Zaptor boks, må væbne sig med tålmodighed, idet det er Stofa, der håndterer denne 
del af aftalen. Bestyrelsen lovede at rykke for pengene. 
  Et medlem ønskede, at referater og regnskaber fra tidligere år bliver lagt ud på hjem-
mesiden, og et medlem ønskede, at bestyrelsen i højere grad benytter tekst-TV til in-
formation. 
  Et medlem havde ikke set de store avisannoncer i ugeaviserne og mente derfor, at ef-
terårets programrokade var sket uden varsel. Selve rokaden strakte sig over flere da-
ge, og derfor kunne det opleves som om, at enkelte kanaler var taget af og ikke bare 
flyttet. Et medlem foreslog, at der på kontingentopkrævningen bliver henvist til AFiKs 
hjemmeside. 
  Selv om TreFor er en af antenneforeningens konkurrenter, er de, når det kommer til 
opkrævninger og håndtering af medlemskartoteket, billigere end PBS, de opdaterer au-
tomatisk medlemskartoteket ved flytninger, og der er næsten ingen restancer. 
  Det blev oplyst, at prisen for den nye TV3 Puls er kr. 120 plus afgifter i 2010. 
 
  Beretning blev herefter godkendt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 
  Regnskabet var tilgængeligt for medlemmerne fra mandag den 30. marts. Forsinkel-
sen skyldtes, at en tidligere TreFor ansat havde forsøgt at skjule en fejl, og at der der-
for måtte startes forfra med medlemsopgørelsen. 
 
  Kassereren gennemgik resultatopgørelsen, balancen og noterne til regnskabet, hvor-
efter der var spørgsmål fra salen. 
 
  I 2008 havde der igen været overskud på afregningen af programafgifter og mar-
kedsføringsbidrag. Regnskabets note 2 specificerer, at den afregning, som burde ende i 
et nul, giver overskud, men noten kan virke uoverskuelig. Overskuddet opstår ved, at 
der indberettes medlemstal en gang årligt, mens det antal medlemmer, som der op- 
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kræves hos, stiger og falder løbende i løbet af året. Der vil i 2009 blive gjort forsøg 
med hyppigere indberetninger af medlemstallet, og overskuddet på programafgifterne 
er afsat som et muligt skyldigt beløb i regnskabet. 
  Et hvilende medlemskab koster kr. 150 plus gebyr for filterskift.  
  Tab på debitorer skyldes ikke manglende indbetaling af kontingent, men er penge 
tabt i en konkurssag. 
  I regnskabet nævnes både telefongodtgørelse til bestyrelsen og en telefonudgift. 
Sidstnævnte er viderestilling af telefonen til telefonanlægget i butikken. 
  Foreningens likvider er placeret på en almindelig indlånskonto til en favorabel rente. 
 
  Regnskabet blev herefter godkendt dog med en formulering om at: Generalforsam-
lingen forventer et rettidigt regnskab næste år. 
 
 
4. Indkomne forslag. 
  Der var indkommet i alt tre forslag, hvoraf der ikke kunne stemmes om nogen. 
  En forslagsstiller ønskede en teknisk gennemgang af mulighederne for at se digitalt 
TV på alle husstandens TV. Dette emne blev henlagt til punkt 8, eventuelt. 
  En anden forslagsstiller ønskede den nye kanal 6 ind i programudbuddet, og en tredje 
forslagsstiller ønskede de tre latinske kanaler tilbage i den lille pakke. Disse to forslag 
kunne der ikke stemmes om, da alt vedrørende programflade, programpakker og pro-
gramafstemninger hører under ASIK. 
  Der blev gjort opmærksom på det urimelige i, at medlemmer, der ønsker at se de tre 
latinske kanaler (fransk, spansk og italiensk), nu skal betale kr. 3000 for at se tre ka-
naler, som i øvrigt er gratis. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at bestyrelsen 
ifølge vedtægterne skal sikre alsidighed i programfladen. 
  I efteråret 2008 blev der via Wilke lavet en brugerundersøgelse blandt alle Stofas In-
ternetabonnenter. Denne internetbaserede brugerundersøgelse havde større deltagelse 
end den husstandsomdelte programafstemning, som blev afholdt i 2007. 
  60 % af antenneforeningens medlemmer er samtidig internetabonnenter hos Stofa, 
men flere i salen fandt det urimeligt, at 40 % af antenneforeningens medlemmer var 
blevet tilsidesat. Der kom flere forslag om at lave en afstemning via login på hjemme-
siden, eller ved at lade TreFor indsamle stemmerne. 
  Et bestyrelsesmedlem mente, at problemet ville blive løst indenfor to år, når alt ved-
rørende programmer går fra ASIK til AFiK, og et andet bestyrelsesmedlem mente, at vi 
allerede om 2½ år ville have så individuelt sammensatte programpakker, at afstem-
ninger ville være helt overflødige. 
  Der er intet lovkrav om, at der skal afholdes programafstemninger, men bestyrelsen 
blev kraftigt opfordret til at afholde en normal programafstemning for alle medlemmer. 
15 % af antenneforeningens medlemmer har et filter ved 500 MHz og har dermed valgt 
kun at have den lille pakke. Såfremt der skulle indsættes et ekstra filter og laves tre 
programpakker, ville Viasat forlange at få deres programmer i mellempakken, og der-
med ville der ikke være nogen betydende økonomisk gevinst ved at undlade den store 
pakke. 
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5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende 

regnskabsår. 
  Kassereren gennemgik budgettet for 2009, hvorefter der var spørgsmål fra salen. 
  Der blev udtrykt ønske om en kolonne med realiserede tal for 2008 til sammenlig-
ning, hvilket vil blive taget til efterretning fremover. 
  Der er mulighed for besparelser i forhold til budgettet. I budgettet er medtaget både 
et butikssamarbejde og en konsulentansættelse, da der ved budgettets udarbejdelse 
ikke var taget stilling til hvilken løsning, der skal fortsættes med. Ved opsigelsen af bu-
tikssamarbejdet vil der også kunne spares penge på de fejl, som ikke længere laves. 
Endelig vil der med en konsulentansættelse ikke skulle bruges penge på viderestilling 
af telefon. 
  Der vil blive informeret nærmere om den nye konsulent på antenneforeningens hjem-
meside, men som udgangspunkt vil det indtil andet er fastlagt være muligt at kontakte 
konsulenten alle hverdage fra 8 til 19 på foreningens telefonnummer. 
 
  Budgettet blev herefter godkendt med uændret kontingent på kr. 150 plus moms. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. 
  Gunnar Thomsen, Henrik Nøhr, Steen Christensen og Stepan Svoboda blev genvalgt 
til bestyrelsen uden modkandidater 
  Curt Andersen og Niels Kjelstrup blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater 
 
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 
  Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev valgt som interne revisorer og Palle Lysbjerg blev 
valgt som interne revisorsuppleant. 
 
 
8. Eventuelt. 
  Det beløb, som er opkrævet i programafgift i første kvartal 2009, vil også blive op-
krævet de sidste tre kvartaler. 
  Medlemmer af boligforeninger kan være tvunget til at være medlem af AFiK. Dette 
betyder dog kun, at de som minimum skal have et hvilende medlemskab (betale 
grundkontingent), hvorimod de har mulighed for at vælge signaler fra en anden udby-
der. Er medlemmerne i tvivl, bør de se i boligforeningens vedtægter eller i deres leje-
kontrakt. 
  Der har været rigtig mange tekniske problemer med Zaptor boksene, og enkelte 
medlemmer havde svært ved at forstå, at antenneforeningen ville være så lav en stan-
dard bekendt. Efter opgraderingen den 19. marts skulle boksene nu virke upåklageligt. 
  Mht. programfladen er vi tvunget til at samarbejde med Stofa indtil 2012, hvor fiber-
ringen er betalt af. På det tidspunkt vil opgaven som programleverandør blive givet i 
udbud. Hvis Stofa bliver fravalgt vil det også betyde, at de medlemmer, der abonnerer 
på Stofanet (internet), skal have ny udbyder, hvilket dog ikke nødvendigvis behøver at 
være antenneforeningens nye samarbejdspartner. Det er og vil fortsat være muligt at 
vælge en udbyder, der kan levere internet via fiber eller telefonlinie. Mht. Zaptor bok- 
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sene så virker de kun med Stofa som leverandør, men skulle et leverandørskift komme 
på tale, vil der blive forhandlet om en ombytning af udstyret. 
  Butikspersonalet i Sydbanegade informerer ikke altid fuldt tilstrækkeligt om de priser 
og muligheder, der er for at få en Zaptor boks. Som hovedregel vil det billigste være at 
få en gratis Zaptor boks af antenneforeningen, købe tre temapakker i de seks måneder 
som bindingsperioden varer, og sørge for at opsige sit abonnement på temapakkerne 
rettidigt til bindingsperiodens udløb. På den måde får medlemmet en Zaptor boks tilhø-
rende tilslutningen (boksen skal ikke leveres tilbage til Stofa ved opsigelsen), og med-
lemmet skal nu kun købe et kort til boksen. Har medlemmet ikke Stofanet (internet) i 
forvejen, leverer Stofa gratis sin langsomste internetforbindelse, som dog stadig er 
hurtig nok til mail og lettere internetsurfing. 
  Bestyrelsen lovede at undersøge hvilke løsningsmodeller Stofa kan levere i forbindel-
se med Zaptor bokse til bofællesskaber.  
 
  Bestyrelsens teknisk ansvarlige kom herefter med et oplæg omkring det digitale 
signal og Zaptor boksen. Oplysningerne fra dette oplæg vil blive lagt ud på hjemmesi-
den ved en senere lejlighed. 
 
  Det blev understreget, at antenneforeningen fortsætter med at udsende analoge sig-
naler også efter 1. november 2009. Der er altså ingen medlemmer, der risikerer en 
sort skærm pga. digitaliseringen. 
  Fra 1. november vil TV2 og DR sende i MPEG2 format. Alle andre kanaler sender i 
MPEG4 format, som også TV2 og DR går over til efter to år. AFiK udsender alle kanaler 
i MPEG4 format, idet det giver mulighed for HDTV, som er TV-billeder i høj opløsning. 
Digitale signaler, som giver meget mindre støj end analoge kanaler, deles op i DVBT 
(T=terrestisk=alm. husantenne), DVBS (S=satelit=parabolantenne) og DVBC (C=ka-
bel=fællesantenne). 
  Zaptor boksen er en dekoder, som gør det muligt at se digitalt TV på fjernsyn uden 
DVBC-tunere. Derudover får man med Zaptor boksen flere interaktive tjenester, såsom 
f.eks. at pause og spole frem og tilbage i kørende udsendelser. 
  Har man flere fjernsyn i husstanden, skal man have et dekoder-kort til hvert fjernsyn. 
Kortet kan sidde enten i en Zaptor boks eller direkte i fjernsynet, såfremt det har en 
DVBC-tuner. Kun med Zaptor boksen får man de interaktive tjenester. 
 
  Efter dette oplæg takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede diri-
genten for at have ledet aftenens møde. Efterfølgende var der lodtrækning blandt de 
fremmødte om mange flotte præmier sponsoreret af kanaludbyderne. 
 

Kolding den 14. april 2009 
 
 
 

    

Jørgen Lund 
Dirigent 

 Henrik Nøhr 
Sekretær 

 Vibeke Futtrup 
Sekretær 

 
 
 


