
 
 
 
 

 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
torsdag den 25. marts 2010 kl. 19:00 

i auditoriet på KUC, Ågade 27 
 

 
Der var fremmødt 92 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
1. Valg af dirigent.  
Jørgen Lund blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig ind-
varslet. Dirigenten vejledte generalforsamlingen i punktet ”indkomne forslag”, og de to offent-
liggjorte forslag blev fjernet af dirigenten (se punkt 4). 
 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kom-

mende år til godkendelse. 
Antenneforeningen har nu eksisteret i 5 år og tæller pr. 1/1 2010 20.154 medlemmer. I sin be-
retning kunne formanden bl.a. fortælle, at det hvilende medlemskab har vist sig at være til stor 
gavn for de medlemmer, som har forsøgt sig med alternative udbydere. 
I ca. et år har formanden nu været ansat som konsulent, hvilket er en ordning, som fungerer til 
stor tilfredshed for alle. Hjemmesiden er oppe at køre igen og vil blive brugt i vid udstrækning 
til medlemsinformationer.  
Formanden berettede ligeledes om efterårets programvalg, de digitale kanaler og muligheder, 
samt om den nye fordelsaftale med Stofa, som giver digitale signaler til alle, samt mulighed for 
billig internet og billig telefoni. 
Den nuværende ordning, hvor en Zaptor boks med temapakke kan fås gratis, ophører pr. 1/1 
2011, idet tilskuddet fra Stofa og ASIK ophører. AFiK fortsætter dog med sit tilskud på kr. 399. 
AFiK giver også tilskud til Zaptor bokse uden kort, og for at få dette tilskud skal medlemmerne 
henvende sig til antenneforeningen. 
Endelig sluttede formanden af med at berette om anlæggets vedligehold i takt med de stadigt 
stigende krav til anlægget. 
I det kommende år forventes det, at der skal investeres yderligere i vedligehold af nettet, og 
selv om der forhandles med Stofa om en fordeling af udgifterne, må der forventes en kontin-
gentstigning på kr. 50 plus moms pr. 1/1 2011 altså i kontingentet, som fastlægges på næste 
års generalforsamling. 
Det forventes, at udbuddet af digitale tjenester vil stige, og at antallet af analoge kanaler derfor 
skal reduceres. Medlemmerne opfordres derfor til at overveje at investere i digitalt udstyr. 
 
Efter formandens beretning var der spørgsmål og kommentarer fra salen.  
● Den hensættelse af midler til Zaptor bokse, som er vedtaget på generalforsamlingen 2009, er 
fortsat hensat også efter 1/1 2011. AFiKs tilskud til Zaptor boksene fortsætter, mens Stofas og 
ASIKs tilskud ophører. Derfor er boksen ikke længere gratis til næste år. 
● Programafstemningen i efteråret var blevet overset af nogle som værende en reklame på 
trods af, at den var adresseret og postomdelt. Det havde kun været muligt at stemme via net-
tet, men Peter havde stået til rådighed for de medlemmer, som ikke selv havde mulighed for at 
gå på nettet. Dette havde 40-50 medlemmer benyttet sig af. 
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Afstemningsresultatet vedr. prisen for programmerne blev kr. 3000, og selv om den samlede 
opkrævning til antenneforeningen er på ca. kr. 3400, så er prisen for programmerne kun ca. kr. 
2900. 
● Der var en længere debat om digitale versus analoge signaler, om fordelsaftalen og om beta-
lingen herfor. Alle må indstille sig på, at digitale signaler er fremtiden. I antenneforeningen kan 
vi – i modsætning til seere med egen antenne – strække overgangen over en årrække, så alle 
har tid til at omstille sig. Alle medlemmer er med til at betale til digitaliseringen, så det er op til 
det enkelte medlem at vælge at købe et udstyr, så de få glæde af tilbuddene. 
● Stofa har ønsket at blive sat til salg af Telia Sonera Gruppen. En evt. køber vil skulle overtage 
Stofas forpligtelser herunder også aftaler med ASIK og AFiK. ASIK er i dialog med Stofas direk-
tion og fastholder, at vi ikke ønsker et salg til et fiberselskab.  
● Der arbejdes stadigt hen mod en nedlæggelse af ASIK, men det sker ikke lige med det sam-
me. AFiKs vedtægter skal ændres, så det bliver muligt at optage de foreninger, der ikke ønsker 
en fusion, som associerede medlemmer, og desuden stiller Stofa krav om en aftale omkring ser-
vicen på anlægget, før de vil give grønt lys for en nedlæggelse af ASIK. Udgiften i AFiKs regn-
skab til ASIK forsvinder dog ikke ved en nedlæggelse af ASIK, da ASIKs andel af anlægget fort-
sat skal vedligeholdes. 
 
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 
Kassereren gennemgik regnskabet som udviste et underskud på kr. 770.250. Gennemgangen af 
noterne blev udskudt til budgetgennemgangen. 
 
Efter regnskabsgennemgangen var der spørgsmål og kommentarer fra salen. 
● Koda, Copydan og markedsføringsbidrag er indtægter, som blot går igennem AFiKs kasse, og 
som derfor burde være repræsenteret med samme beløb i udgifterne. Dette er ikke tilfældet 
pga. forskelle mellem det medlemstal, som er indberettet, og det antal medlemmer, som får 
beløbene udbetalt. Dette forhold er berørt på tidligere generalforsamlinger, og overskuddet på 
disse gennemgående beløb skulle have været bragt ned. Dette er ikke sket, idet der dels er op-
løst en tidligere hensættelse og dels er frigivet et indefrosset markedsføringsbidrag, hvilket i 
begge tilfælde har medført en øget indtægt. 
Markedsføringsbidraget bør fremgå af den opkrævning, som udsendes af Tre-For, såfremt med-
lemmet har den fulde programpakke. 
● Kontingentet til ASIK går til vedligehold af fiberringen, mens AFiK vedligeholder coax-nettet. 
ASIKs regnskab sendes til alle delegerede, og andre interesserede kan også få adgang til ASIKs 
regnskab på forlangende. 
● At der optræder renter til skat i regnskabet, skyldes en enkelt momsbetaling, der er indbetalt 
nogle få dage for sent. 
● Aftalen om butikssamarbejdet med Stofa er opsagt pr. 1. juni 2009, og der resterer ikke no-
get mellemværende. Peter Madsen er ansat som konsulent pr. 1 april 2009, og der er derfor et 
økonomisk overlap. På de direkte omkostninger kan der ikke ses en besparelse, faktisk er Peter 
Madsen en lille smule dyrere end butikken. Men Peter Madsen yder en langt bedre service sam-
tidig med, at han også yder et praktisk stykke arbejde. Dertil kommer, at mange indtægter, 
f.eks. sortseere, realiseres ved Peter Madsens arbejde i marken. 
 ● Antenneforeningens formue er pt. anbragt på konti hos Spar Nord, da der her opnås den 
bedste rente. Der er den 23. marts (to dage tidligere end generalforsamlingen) vedtaget en ny 
bankpakke, som træder i kraft den 1. oktober. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke 
gennemgået den nye bankpakke og taget stilling til, hvorledes dette evt. skal påvirke placerin-
gen af antenneforeningens midler. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Indkomne forslag. 
Begge de indkomne forslag blev fjernet af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.   
Forslag 1 var ikke et egentlig forslag, som generalforsamlingen kunne stemme om, men mere 
en meningstilkendegivelse. Tilkendegivelserne er taget ad notam i bestyrelsen.  
Forslag 2 vedrørte programfladen. Da programfladen sammensættes ved en brugerundersøgel-
se foretaget af ASIK, er der ikke mulighed for at stemme programmer ind eller ud af program-
fladen på generalforsamlingen. 
 
 
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende regn-

skabsår. 
Kassereren gennemgik budgettet for 2010, og efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer 
fra salen.  
● På såvel indtægts- som udgiftssiden mangler der en post med fordelsaftalen på 4,8 millioner 
kroner. Fordelsaftalen er en gennemstrømspost, som optræder med lige så stor en udgift som 
indtægt. Det samlede bidrag til budgettet er derfor kr. 0,-. 
● Renteindtægter er ikke medtaget i budgettet ud fra bogholderens princip. De vil blive medta-
get fremover. 
● Foreningens budgetterede omsætning i 2010 er på over 50 millioner kroner, men mere end 
90% heraf er gennemstrømsposter som programafgifter, Koda og Copydan afgifter, markedsfø-
ringsbidrag og fordelsaftalen. 
● Det høje budget for hjemmesiden skyldes, at AFiK mistede sin oprindelige hjemmeside i en 
konkurssag, og at foreningen derfor skal have opbygget en helt ny hjemmeside fra bunden. 
Denne gang vil det blive med en webshop. 
● Der er budgetteret med mange filterskift til lille pakke, idet erfaringen har vist, at jo dyrere 
den fulde pakke bliver, jo flere skifter til den lille pakke, og nu hvor der er mulighed for at tilkø-
be digitale pakke stiger antallet af skift til lille pakke yderligere. 
● Der er budgetteret med meget få nystilslutninger. Byggeriet er næsten gået i stå som følge af 
den økonomiske krise, i de få nyudstykninger, der er, får vi ikke tilslutningerne, fordi bygherrer-
ne ikke vil betale. 
● Det blev endnu engang understreget, at generalforsamlingen i år stemmer om et uændret 
kontingent i 2010. Den varslede stigning på kr. 50 plus moms vil være gældende pr. 1/1 2011 
og skal godkendes på generalforsamlingen i 2011. Bliver kontingentstigningen ikke godkendt på 
næste års generalforsamling, vil det for meget opkrævede blive tilbagebetalt. 
Selv med en kontingentstigning på kr. 50 plus moms forventes et underskud i 2011, og det er 
helt bevidst, at bestyrelsen ønsker at nedbringe formuen. 
Bestyrelsen blev opfordret til at ændre vedtægterne omkring kontingentfastsættelsen, således 
at budgettet ikke skal godkendes med tilbagevirkende kraft. Generalforsamlingen bør godkende 
det kommende års budget og ikke det indeværende. 
● Der opstod diskussion om, hvorvidt regnskabet var formelt godkendt under punkt 3, eller om 
godkendelsen var udskudt til efter budgetgennemgangen. Det blev besluttet, at proceduren 
omkring godkendelsen fremover skal tydeliggøres. 
● Generalforsamlingen kunne ikke umiddelbart godkende budgettet, som det var blevet præ-
senteret, men ved dirigentens mellemkomst blev der skabt enighed om at godkende budgettet 
med uændret kontingent med en bemærkning om, at ” generalforsamlingen udtrykker sin 
utilfredshed med at budgettet ikke er tilstrækkelig detaljeret”. 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. 
Carl-Erik Madsen, Peter Madsen og Vibeke Futtrup blev genvalgt til bestyrelsen for to år. 
Curt Andersen og Niels Kjestrup blev genvalgt som suppleanter for et år. 
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7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 
Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev genvalgt som interne revisorer. 
Palle Lysbjerg blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 
8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. 
● Der er en prøvekanal men kun i de digitale pakker. Der sendes pt. ingen programmer, men 
det forventes, at Mezzo vil komme på.  
● Der er ingen uoverensstemmelser mellem DK4 og antenneforeningerne. Problemet ligger hos 
distributøren Canal Digital, som opkræver kr. 3 pr. husstand i distributionsgebyr. 
● AFiK har ingen planer om at tilbyde tre programpakker. Det er meget knebent med plads på 
frekvensbåndet, og et filter fylder det samme som 1 analog kanal eller 5 digitale kanaler. 
● Alle ser frem til den dag, hvor medlemmerne kan vælge de - og kun de - kanaler, som de øn-
sker at se i stedet for at skulle vælge programpakker. I dag er det muligt at købe en bland selv 
digital programpakke, hvor man selv vælger f.eks. fem kanaler ud af 40 mulige. Det vil dog va-
re meget længe, inden Viasats og TV2s kanaler kan vælges på denne måde. 
Situationen er den, at prisen for de enkelte kanaler stiger drastisk, når kanalerne udbydes a la 
carte i stedet for i pakker. På den måde bliver betalingen af nogle få udvalgte betalingskanaler 
hurtigt dyrere end hele den fulde pakke. 
I dag sidder TV2, SBS og Viasat på størstedelen af det danske marked, og rundt regnet kr. 
2500 af de kr. 3000, som den fulde pakke koster, går til disse tre udbydere. 
● På hjemmesiden er kun oplyst pakkepriser for nye medlemmer. Dette skyldes formueudlignin-
gen, hvor medlemmerne fra de oprindelige antenneforeninger betaler forskellige bidrag de før-
ste 5 år efter fusionen for udligne forskellene i foreningskapitalen. På denne måde har alle i den 
sidste ende bidraget med lige meget til den fælles formue. Det vil være meget omfattende og 
for nogle også forvirrende at oplyse om de mange forskellige satser på hjemmesiden, og des-
uden ophører de første udligningsordninger allerede om et år. Hvert enkelt medlem skulle kun-
ne se sin udligning på opkrævningen fra Tre-For. 
● Den rabat, som Stofa giver til alle med en fordelsaftale, bliver fratrukket helt automatisk. Af-
talen er indgået efter, at PBS for januar måned er kørt, og derfor kan rabatten ikke ses på den-
ne opkrævning fra Stofa. Rabatten vil i stedet blive efterreguleret på næste opkrævning. 
● Det har ikke været muligt at få et klart svar fra Stofa på, om eller hvornår de kommer med en 
Zaptor boks med indbygget harddiskoptager. 
● Ved et evt. salg af Stofa til tredjepart vil køber overtage Stofas aftaler herunder også fordels-
aftalen. Fordelsaftalen er ikke opnået ved forhandling mellem Stofa og ASIK, men er et tilbud 
som ASIK har fået fra Stofa. 
● Revisionsselskabet ønsker ikke, at der laves to separate eller udflettede regnskaber hhv. et 
for programafgifterne og et for den egentlige drift. 
● Igen i år var det lidt knebent med tid, og det blev foreslået at lade generalforsamlingerne 
starte kl. 18:30, hvilket bestyrelsen vil tage op til overvejelse. 
 
Til sidst takkede formanden dirigenten for det gode arbejde og forsamlingen for fremmødet, 
hvorefter der var lodtrækning mellem mange fine gaver sponsoreret af programudbyderne. 
 
 

Kolding den 14. april 2010 
 
 
 

    

Jørgen Lund 
Dirigent  Henrik Nøhr 

Sekretær  Vibeke Futtrup 
Referent 

 


