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Velkomst

Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling.
Det sidste år har været begivenhedsrigt med såvel opgradering af anlægget samt det længe ventede 
analoge sluk. Jeg plejer endda at sige (og faktisk mene det), at det er med stor glæde, at jeg endnu 
engang står foran jer allesammen. I år ville jeg dog lyve lidt, hvis jeg sagde det, men mere om det 
senere. De af Jer som er trofaste deltagere i vores Generalforsamlinger, og de af Jer der læser mine 
sportsartikler i Kerteminde Ugeavis og i Fyens Stiftstidende, vil vide, at jeg er kendt for at fortælle 
sandheden og ikke kun et skønmaleri af sandheden. Sandheden kommer I også til at høre i det 
følgende, hvor noget helt sikkert vil komme som en overraskelse, for de der ikke har deres daglige 
gang på Facebook.

Opsummering

Først vil jeg bruge et enkelt minut på at opsummere lidt på afslutningen af sidste års 
Generalforsamling. Et medlem holdt et forholdsvis langt indlæg med indbyggede spørgsmål. Flere 
fremmødte begyndte at forlade lokalet under det lange indlæg, og selv om flere af spørgsmålene var 
blevet besvaret under min beretning, har ethvert medlem selvfølgelig ret til, at stille de spørgsmål 
han ønsker, også selv om de allerede er blevet besvaret i beretningen eller er blevet grundigt belyst 
ved tidligere generalforsamlinger. Medlemmet spurgte til, og ønskede forskellige ting, og tog i den 
forbindelse udgangspunkt i Munkebo Antennelaug 78 Øst. Der var sporadisk munterhed i lokalet, 
da han nævnte 78 Øst. Det skyldtes, at 78 Øst er det skrækeksempel antenneforeninger altid 
fremhæver, når man ser på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke følger med tiden: Kun en bestemt 



internethastighed bliver tilbudt, ingen support til internettet og først og fremmest: Kun to tv-pakker, 
hvoraf den største pakke indeholder langt færre kanaler end vores mellempakke. Jeg kan berolige 
jer alle: Langeskov Antennelaug står i antenneforeningskredse for det diametralt modsatte, nemlig 
at vi til hver en tid tilbyder vores medlemmer, alt det der findes i tv-verdenen 2015. Munkebo 
Antennelaug 78 Øst befinder sig der, hvor vi var for 10-15 år siden. Vi ønsker os ikke tilbage til den 
tid, og vi vil fortsat bestræbe os på at være til stede i nutiden.

Konstituering

Ved årets konstituering blev der ikke ændret på bestyrelsens sammensætning og opgaver. Jeg 
fortsatte som formand og i programrådet, Linda Bjerrum fortsatte som kasserer, Benny Larsen 
fortsatte som sekretær, John Kristensen og Dennis Pallisgaard forblev tilsynsførende. John tager sig 
i den forbindelse specielt af vores økonomiske anbringelser, mens Dennis er med i programrådet, og 
han er ansvarlig for vores hjemmeside.

Årets gang

Året har været kendetegnende ved et stort antal møder samt forberedelse og udførelse af første del 
af vores udviklingsplan, mere om det lige om lidt. Vi har desuden deltaget i de sædvanlige møder 
og messer hos de forskellige operatører og programleverandørere. Sidste år var vores bedre halvdele 
lidt utilfredse med, at vi sprang vores årlige sammenkomst over, så i år er de atter blevet inviteret 
med ud for at sige tak for deres arbejde, når vi, som altid, holder vores møder privat. I år var det en 
teaterkoncert, de blev budt på.

Vi fik henover sommeren lavet en Udviklingsplan for 2014-18. Den indeholder en prioritering og en 
tidsplan for de opgraderinger, vi gennem disse fem år ønsker at få lavet. Første del af planen blev 
sat i værk i efteråret, og var færdig kort før jul. Vi har bl.a. udskiftet en række forstærkere, så der nu 
er såkaldte intelligente forstærkere i vores anlæg. De nye forstærkere gør det nemmere at overvåge 
og fejlfinde, og fejlfindingstiden er derfor betragteligt nedbragt. Gevinsten for os er en langt højere 
oppetid på TV, Internet og Telefoni. Opgraderingen betød også, at vi som en af kun to 
antenneforeninger på Fyn kunne hæve vores internethastighed til 300/40 Mbit per 2.februar 2015.

Jeg vil i den forbindelse, som jeg gør hvert år, råde Jer til at følge lidt med på INFOkanalen og 
samtidig tilmelde Jer vores SMS- og E-Mailservice. Så vil I altid være informeret om afbrydelser, 
renoveringsarbejder og andre forstyrrelser. Hvis man ikke har tilmeldt sig disse tjenester eller ikke 
ønsker at tjekke INFOkanalen bare èn gang om måneden, så kan vi altså ikke gøre mere.

Sidste år fortalte jeg, at budgettet ikke indeholdt en udgift til opgraderingen, da vi afventede det helt 
rigtige tidspunkt at begynde på. Det rigtige tidspunkt viste sig altså at være i efteråret 2014. Næste 
del af opgraderingen, som først og fremmest drejer sig om en ø-neddeling, figurerer derfor heller 
ikke i budgettet for 2015. Vi ved endnu ikke, om vi går i gang i 2015 eller 2016, men så snart 
behovet er der, og de økonomiske rammer er i orden, starter vi op.

På internetsiden har Stofa opgraderet fiberforbindelsen der sørger for signalforsyningen til 
Langeskov. Det betyder, at hvor vi tidligere var ved at nå grænsen for, hvad anlægget kunne klare i 
spidsbelastningssituationer, så er vi nu atter langt under grænsen. Da 70% af vores medlemmer har 
Stofanet, var en udvidelse af fiberforbindelsen til Langeskov også nødvendig. Næste del af 2014-18 
planen er en ø-neddeling til 125 eller 250 brugere per ø.

Vi var indtil sommeren 2014 meget trætte af Stofas kundeservice. Det har de heldigvis taget til sig, 
og svartiden hos kundeservice er nu igen nede på samme niveau som andre store firmaer, det vil 
sige at mere end 70% af alle opkald bliver besvaret indenfor 60 sekunder.



Her i februar lagde vi vores gamle antennemast ned. Den har stået som et slags mindesmærke de 
seneste seks år, efter vi begyndte at få vores tv-signaler fra vores hovedstation i Dalum. Vi har talt 
om det i flere år, og nu blev det altså tid. Det er selvfølgelig lidt underligt efter 43 år ikke længere at 
have masten i bybilledet, men alting har jo en ende.

Økonomi

Økonomisk har vi igen haft et godt år. Linda vil senere fremlægge et regnskab, der igen viser flotte 
sorte tal, hvad angår den regulære drift. Vi fortsætter derfor, for femte år i træk, med at betale 
fordelspakken for samtlige medlemmer. D.v.s. alle medlemmer igen i år har adgang til Arkiv, Web-
TV, Web TV-To-Go, Start Forfra+, gratis Telefonabonnement samt meget andet. Sidste år lovede vi, 
at kortafgiften på Stofa-Fritvalgskortet ville blive fjernet. Det løfte har vi holdt, så man nu kan 
tilkøbe de kanaler man har lyst til uden at skulle betale kortafgift. Vi har nu også adgang til et TNT 
arkiv på 200 film, et Nickelodeon arkiv på 100 episoder og et Cartoon Network arkiv på ligeledes 
100 episoder. Den gratis bærelinje er blevet opgraderet til 1Mbit, så man nu som medlem af 
Langeskov Antennelaug kan få en gratis internetforbindelse på 1 Mbit i stedet for den hidtidige på 
256 Kbit. Hele 8% af internetkunderne bruger faktisk denne gratis forbindelse. Da vi nu er godt i 
gang med udviklingsplanen, gør vi selvfølgelig indhug i foreningens formue. Vi er dog temmelig 
sikre på, at vi har midler nok, så vi kan udføre de nødvendige opgraderinger uden at opkræve 
ekstraordinære beløb og samtidig bibeholde vores status som fordelsanlæg.

Programudbud

Der skete ikke det store, da vi forhandlede om programudbudet for 2015. I den lille pakke forsvandt 
RTL2, Super RTL og Pro7. Det skete først og fremmest for at vi kunne spare på den snart temmelig 
store Copydan-regning. Det betød da også, at prisen blev holdt nede på kr. 141,-. Stofas DK Plus 
Pakke mistede TV2 Film (kanalen eksisterer ikke længere), til gengæld kom TLC, TNT og Cartoon 
Network ind. Vi har i Langeskov altid haft CNN i den store pakke, men nu har Stofa altså også 
inkluderet den i deres egen DK Plus Pakke. Prisen blev sat til kr. 325,-. I den store pakke udgik 
Boomerang, ind kom TV2 Sport og ID. Prisen blev kr. 561,-. I procent er det 6% for pakke 1, 8% 
for DK Plus pakken og 9 % for pakke 3. Da TV3+ alene har forhøjet prisen med 30% for denne 
kanal, er prisstigningen på pakke 3 ikke ret stor, især ikke når den nu har TV2 Sport inkluderet.

Vi har endnu engang valgt, at her i Langeskov betaler folk for, hvad de ser. Derfor er den lille pakke 
stadig en af landets billigste, mens den store pakke godt kan fås billigere, men til gengæld er så at 
sige alle kanaler med. Mellempakken har overtaget den rolle den store pakke havde for blot et par år 
siden. Den store pakke er først og fremmest et must for de sports- og naturinteresserede. Da det 
koster mange penge at sende live sport, er prisen på pakke tre også derefter. Med muligheden for at 
købe samtlige kanaler i vores udbud som enkelt tilkøbskanaler, er der dog ingen tvang, og man kan 
ud fra blot den lille pakke tilkøbe sine egne yndlingskanaler. Mange har dog stadig den store pakke 
(49 %), og hvis man er til sport og natur, så er den da også meget billigere end enkelt tilkøb.
Når I ser på priserne hos de anlæg vi arbejder sammen, bliver vores prisstrategi ekstra tydelig. De 
har ofte valgt at lade pakke 1 kunderne betale en del af pakke 3 kundernes programmer. Det betyder 
en meget dyrere pakke 1, mens pakke 3 dermed bliver lidt billigere. Den strategi ønsker vi ikke, da 
vi går ind for betaling, for det man ønsker at se. 

Vi har nu i flere år talt om streamingtjenester som Netflix, HBO, ViaPlay, Europlayer, NuTV og 
mange andre. Trods udbredelsen af disse tjenester, er vi tæt på status quo på medlemssiden, siden 
jeg sidst stod her. Faktisk har vi kun mistet ca. 2% af vores medlemmer. Det er glædeligt men meget 
unormalt, og i fremtiden vil vi selvfølgelig også se den medlemsnedgang, andre foreninger allerede 
har. Det bliver en udvikling, vi ikke rigtig kan gøre noget for at forhindre. Hver eneste tjeneste 
koster penge, men hvis man hellere vil bruge sine penge på sådanne tjenester end på gammeldags 



flow-tv, så er det jo sådan, det er. Så længe vi stadig har så mange tilfredse medlemmer, vil vi i 
bestyrelsen dog arbejde helhjertet på hele tiden at kunne tilbyde de nyeste og mest efterspurgte 
produkter indenfor såvel TV som Internet. Trods den lille medlemstilbagegang viser vores regnskab 
en stigning i kontingentindtægterne. Det skyldes, at vi har gjort et stort fodarbejde, og har fået fat i 
nogle af de sidste private udlejere i byen, hvor der ikke var helt styr på antal lejere kontra oplyste.
Ved den årlige kanalomlægning den 13.januar blev der også slukket for det analoge signal. Vi har i 
et par år holdt fast i det analoge signal, men nu var der ikke længere nogen udvej. Til de få 
medlemmer der stadig så analog tv, udsendte vi, sammen med Stofa, materiale der fortalte om det 
analoge sluk, og med tilbud på f.eks. en boks, så man stadig kunne bruge sit ældre tv efter den 
13.januar. Det skal dog siges, at det er en befrielse igen kun at have et slags tv-signal. Forvirringen 
om analog kontra digital signalforsyning er nu slut, og det er godt for såvel os som for 
medlemmerne. 

Kanalomlægningen, og det analoge sluk, blev i øvrigt noget af det mest rolige, vi nogensinde har 
oplevet. Vi havde måske også lavet lidt overkill på informationsfronten: INFOkanalen, 
hjemmesiden, SMS, E-mail, crawlertekst på det analoge signal, to helsides annoncer i Kerteminde 
Ugeavis, artikler i Fyens Stiftstidende og i Kerteminde Ugeavis samt et personligt brev til samtlige 
medlemmer! Denne enorme mængde af information betød ganske enkelt yderst få problemer 
omkring kanalomlægningen og det analoge sluk.

Fremtid

Hvad har vi så på tapetet i 2015? Vi arbejder videre med vores opgraderingsplan, vi holder som 
altid et skarpt øje på, hvad de forskellige programudbydere kan tilbyde, og vi arbejder til stadighed 
på at kunne tilbyde de nyeste OTT-produkter. OTT betyder Over The Top, og er ganske enkelt alle 
de produkter vores medlemmer kan sidde hjemme i sofaen og lege med. Et produkt som Start 
Forfra+ vil på et tidspunkt betyde start forfra i op til syv døgn. Hvornår det bliver muligt står endnu 
hen i det uvisse, men det kommer.

På internetsiden kan vi efter opgraderingen tilbyde hastigheder på op til 1 Gbit/s, når efterspørgslen 
kommer. Vi har vel haft 3-5 direkte henvendelser om året, fra medlemmer der efterspørger fiber. 
Det er ganske enkelt så få, at et udbyderskifte, og dermed store ændringer i samtlige medlemmers 
tv-pakker og internetmodtagelse/udstyr ikke i 2015 giver nogen mening. I forvejen har vi siger og 
skrive 3 medlemmer, som abonnerer på 300/40 forbindelsen, og 10 kunder som abonnerer på 
150/15 forbindelsen, så efterspørgslen er der ganske enkelt ikke. 85% af alle internetkunder hos 
Stofa abonnerer på 20/10 eller 40/20 forbindelserne, med 20/10 som den mest populære.

Bestyrelsen  har selvfølgelig diskuteret og undersøgt Energi Fyns produkter. De vil gerne overtage 
Stofas rolle i Langeskov, ligesom mange andre udbydere vil, men de kan ganske enkelt ikke tilbyde 
de samme produkter til konkurrencedygtige priser, og det er ganske forståeligt, at de ikke ønsker at 
grave Langeskov op udenom Langeskov Antennelaug, da kundegrundlaget er for lille. Det er dog 
ikke Langeskov Antennelaug der nægter dem adgang til byen, da vi faktisk er glade for 
konkurrence, idet produkt- og prissammenligning til hver en tid falder ud til vores fordel. Bare 
spørg borgerne i Kerteminde, hvordan de har det med at sammenligne priser med Langeskov.

For lige at gøre det klart hvor ødelæggende et skifte til fiber fra Waoo ville være for vores 
medlemmer: Dyrere tv-pakker, ingen start forfra+, dobbelt så stor betaling for telefoni, udskiftning 
af modem, ny e-mail adresse, ny tv-boks, ingen billig administration (pt. faktisk ingen 
foreningsadministration) og mange flere ulemper for såvel medlemmer som forening. Der er 
simpelthen en grund til, at ingen større antenneforeninger er hoppet med på elselskabernes vogn. Og 
da elselskabernes nuværende hurtigere upload kun kommer erhvervsvirksomheder, enkelte 
hjemmearbejdende samt de medlemmer der f.eks. deler film på nettet, til gode, vil vi i bestyrelsen 



ganske enkelt ikke være med til at genere vores medlemmer på så useriøst et grundlag. Desuden har 
vi også tre år tilbage af den nuværende kontrakt med Stofa, og den skal vi selvfølgelig overholde.

Om Waoo overhovedet eksisterer om nogle år er yderst tvivlsomt. De ventede opløsningstendenser 
er for længst sat ind. Først forlod SE Waoo og gik i samarbejde med Stofa. Så gik Trefor til TDC, 
og sidst er SEF blevet træt af de utidssvarende tv-produkter og har helt naturligt søgt mod Stofa.
Elselskaberne kan som sagt ikke følge med på TV-siden. På internetsiden håber vi selvfølgelig i 
fremtiden yderligere at kunne øge hastigheden og stabiliteten. Om det bliver gennem Stofa eller 
gennem en anden udbyder, ser vi løbende på, og der kan jo ske mange ting inden vores nuværende 
kontrakt udløber i 2018. 

Afslutning

Det har generelt været et godt år for Langeskov Antennelaug. Vi har endnu engang fået forbedret 
vores produkter. Valgfriheden er total, og samtidig har vi stadig tre superpakker at tilbyde. 
Fordelsaftalen for samtlige medlemmer fortsætter, og internethastigheden blev hævet til 300/40 
(selv om vi allerede længe har tilbudt en langt højere hastighed, end hvad vores medlemmer 
efterspørger). Vi er gået i gang med opgraderingen af anlægget, og vi har penge til det.

Jeg indledte med at nævne, at alt ikke har været lutter lagkage det seneste år. Bestyrelsen og især 
min person er blevet angrebet på det groveste. Facebook er desværre blevet et fristed for mennesker 
til helt uhindret at angribe folk, og det er umuligt at forsvare sig uden at lyde skyldig i et eller andet. 
Man hører meget om politikerchikane, men chikane eksisterer så sandelig også på foreningsniveau. 
Eksempelvis har vi haft et medlem, som har brugt en masse energi på at svine os til, hvor han lige 
har set sit snit til det. Løgne, injurier og bagtalelser har været normalen. Han chikanerer mig, når jeg 
udfører mit arbejde i Langeskov Hallen, og han skriver endda på Facebook, at jeg korporligt har 
truet ham til kun at skrive pæne ting om Langeskov Antennelaug, og at han nu er for bange til at 
skrive mere. Alle der kender mig ved, at jeg kun kæmper med ord. Til sidst lavede han sågar en 
chikane anmeldelse af antennelauget til politiet og beredskabsstyrelsen. På et tidspunkt stod han 
foran mig og udtalte: ”Jeg har da snakket med formanden fire gange, jeg har utallige gange været i 
kontakt med Stofa, og teknikerne har været hos mig igen og igen”. I virkelighedens verden ser det 
sådan her ud: Han har aldrig talt eller mailet til mig. Han har èn gang været i telefonisk forbindelse 
med Stofa. Det var den 25.juni 2014, hvor han spurgte ind til abonnementsmuligheder. Han har èn 
gang haft besøg af en tekniker. Den 14.februar 2014 blev han og teknikeren enige om, at det var en 
tuner i medlemmets TV, som var stået af. Det kommer muligvis bag på nogle, at vi holder streng 
kontrol med vores medlemmers henvendelser. Det seneste år har af den grund været en prøvelse. Da 
man, på Facebook, ikke kan forsvare sig mod usaglige angreb, er Generalforsamlingen derfor det 
eneste sted, hvor vi kan fortælle sandheden, og fortælle hvad vi bliver udsat for. Derfor:

Michael Holck: Med al den energi, og alle de løgne du har brugt på at svine bestyrelsen og mig til, 
forventer jeg da, at du stiller op til bestyrelsesvalget. Dine egne ord på Facebook har været. 
”Bestyrelsen får penge af Stofa for bare at sige ja til alt, og de kan ikke blive væltet hurtigt nok”. 
Det kan vel kun betyde, at du ønsker at deltage i foreningens arbejde, og bruge lige så megen energi 
og tid, som vi andre gør. På et tidspunkt vil du så forhåbentlig også få en forståelse for, hvad det 
betyder at sidde i en bestyrelse. I en bestyrelse skal man nemlig arbejde for samtlige medlemmers 
bedste, og ikke kun for ens egne interesser. Jeg er fortrøstningsfuld, at de fremmødte medlemmer vil 
træffe det rette valg. Et valg der vil vise, om det er din chikanerende og egoistiske måde at opføre 
sig på, som er vejen frem, eller om det er min, og bestyrelsens, måde, hvor vi forsøger at gøre det 
bedst muligt for alle vores medlemmer. Hvis du alligevel ikke mener, at du har tid, energi eller 
viden til at deltage i bestyrelsen, så forventer jeg, at du hermed stopper dine løgne om og din 
chikane af bestyrelsen og af mig.



Mange siger til mig, at jeg ikke skal tage det så nært, da der altid vil være mennesker, som lever for 
at brokke sig. Det er bare svært at acceptere, at jeg for eksempel skal chikaneres på mit arbejde. 
Min kone Cecilia siger derfor tit, at hun synes, jeg skal stoppe, da jeg ikke har fortjent at stå på mål 
for nogle menneskers udtalelser og opførsel. Jeg har brugt mange år på Langeskov Antennelaug og 
på at skabe de bedste forhold og produkter for os alle i byen. Efter grundig overvejelse har jeg 
besluttet at fortsætte med det, hvis I giver mig opbakning, en opbakning der så også vil vise, at 
chikane ikke hører hjemme i et bestyrelsesarbejde.

Facebookgruppen ”Fibernet til Langeskov” har også set dagens lys i 2015. I den gruppe blev der i 
begyndelsen skrevet en del usandheder og direkte løgne om bestyrelsen. Administratorerne lovede 
senere, at  retoriken vil blive ændret. Det holdt dog kun ganske kort tid, så var den hårde tone 
tilbage hos især de kommenterende medlemmer. Det går over alle grænser, når kommentarerne 
nærmest kalder os kriminelle, og at bestyrelsen bare skal ud af byen så hurtigt som muligt. Det er 
meget belastende for os som mennesker, og det er super ærgerligt for Langeskovs borgere, da vi alle 
burde ville det samme, nemlig de bedste produkter og først og fremmest stabile produkter. Vi er 
bare ikke helt enige om vejen dertil, og når man senere ser på forslag tre, er vi heller ikke enige om 
hvorvidt Langeskov Antennelaug fortsat skal bestå.  Bestyrelsen har utallige gange forsøgt at 
fortælle facebookgruppens administratorer, hvilke faktorer man skal se på når man driver en 
antenneforening. Overfor facebookgruppen har det vist sig umuligt at trænge igennem med 
forklaringer om ansvarlighed hos en bestyrelse og om nødvendigheden af også at se på økonomien 
samt på tv-produkterne. Facebookgruppen har vist sig at være immune overfor økonomisk 
ansvarlighed og tv, og har kun haft internettet i tankerne. Da de få medlemmer af Facebookgruppen 
samtidig har sat mange forkerte rygter og smædekampagner i gang, har vi derfor inviteret en række 
personer fra Stofa med til generalforsamlingen. De ved alt om vores anlæg, og de ved også en del 
om fremtiden, så I skal bare spørge dem om alt mellem himmel og jord, når vi når til punktet 
eventuelt. Vi har lagt et brev ud på vores hjemmeside, som vi sendte til facebookgruppen, efter at de 
henvendte sig til os, med et forslag der er identisk med det senere forslag 3. Jeg har ligeledes brevet 
med her i aften, hvor interesserede kan se det, og hvis der senere er ønske om, at jeg læser det op, 
gør jeg også gerne det.

De ovennævnte negative ting om gruppen ”Fibernet til Langeskov” gør sig ligeledes gældende på 
Facebookgruppen ”Det sker i Langeskov”. Jeg havde håbet, at især de mange kvinder som har 
angrebet os i denne Facebookgruppe, skrevet usandheder og ofte gjort en fjer til langt mere end 10 
høns, var dukket op til generalforsamlingen. Det kan jeg nu konstatere, at de desværre ikke er. Jeg 
kan derfor kun appellere til de fremmødte om at hjælpe os med at imødegå de værste usandheder, 
når I ser dem skrevet på Facebook. Det er faktisk så slemt, at selv når vi har været udsat for 
hackerangreb, de såkaldte Ddos-angreb, så går der ikke et minut, før bestyrelsen og Stofa bliver 
svinet til i ”Det sker i Langeskov”. Det er dybt urimeligt, da vores teknikere nu på fem-syv minutter 
kan imødegå disse angreb. Det er ganske enkelt imponerende. Jeg har læst fantasterier, som at Stofa 
ejer Glenten, at bestyrelsen og Stofa med vilje ødelægger tv-signalet, at Birkende og Rønninge 
hører ind under Langeskov Antennelaug, og personligt er jeg endda blevet beskyldt for at hjælpe 
medlemmer, som har tv- eller internetproblemer! Den beskyldning tager jeg dog gerne på mig, for 
den er selvfølgelig sand. Senest er sågar vores generalforsamlingsindkaldelse blevet 
mistænkeliggjort. Folk har i ramme alvor skrevet, at vores helt normale indkaldelse viser, at vi i 
bestyrelsen skjuler noget, og at vi er bange for vores medlemmer. Hvis det bare var nogle enkelte 
brokhoveder kunne vi ryste på hovedet af den slags vrøvl, men desværre breder en enkelt 
vrøvlekommentar sig lynhurtigt på de sociale medier. Så tag lige at tænke jer om, næste gang I er på 
vej til at skrive noget, som helt åbenlyst kun er for at genere os, og ikke har bund i virkeligheden.



Nok om det i denne omgang. Bestyrelsen tager alle henvendelser seriøst, og vi besvarer dem som 
altid indenfor 24 timer (jeg tør faktisk gå så langt som at sige indenfor et par timer). Der er senere et 
forslag, som er et halvt mistillidsvotum til bestyrelsen og halvt et forslag om at arbejde sammen 
med Glentevejens Antennelaug. Jeg vil der fortælle lidt nærmere om, hvorfor Glentevejen ikke er en 
seriøs mulighed for os, og jeg vil der også fortælle lidt om priser hos andre foreninger. Vi 
undersøger selvfølgelig altid produkter og priser hos andre leverandører, inden vi træffer vores 
leverandørvalg. Med den minimale medlemsnedgang vi har haft i Langeskov, ser det lyst ud, og jeg 
kan love jer alle, at den nuværende bestyrelse gør alt for, at vi forbliver i førertrøjen. Også selvom 
vi til tider må lægge ører til lidt af hvert.

Jeg vil takke revisorerne for et godt samarbejde, og selvfølgelig skal der også være en tak til alle 
suppleanterne, der dog som sædvanlig har været arbejdsløse. Først og fremmest vil jeg dog takke de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og et behageligt klima i bestyrelsen. Jeg plejer 
at takke dem for deres individuelle opgaver i bestyrelsen, men i år bliver det en stor samlet tak. Det 
har ganske enkelt været en fornøjelse, sammen med de fire andre, at være med til at styrke 
Antennelauget og forbedre forholdene for vores medlemmer. Jeg håber bestemt ikke, at dette har 
været det sidste år med den nuværende bestyrelse, men hvis det er, kan vi alle se tilbage på et 
arbejde og nogle resultater, som mange byer misunder os. Vi har opnået vores resultater for Jer og 
for os selv, og det er ekstremt tilfredsstillende at blive kontaktet af andre antenneforeninger med 
spørgsmålet: ”Hvordan gør I?”

Det var lange 4170 ord, men såvel jeg, som den øvrige bestyrelse, brænder simpelthen for 
Langeskov Antennelaug og for byen. Vi vil fortsat arbejde for, at 43 års succes ikke bare bliver 
ødelagt på kort tid af ganske få mennesker, som ikke skænker resten af vores medlemmer en tanke, 
men det kommer vi nærmere ind på under forslag 3, som er en potentiel dødsdom over Langeskov 
Antennelaug.

Tak for tålmodigheden!

30.marts 2015

Lars Leerberg Jeppesen

Formand
Langeskov Antennelaug


