
Referat:

VESTERHASSING-
ANTENNEFORENINGGeneralforsamling 
d. 9. marts 2016 i Ulsted Hallens lokaler
Der var 28 fremmødte medlemmer.
1Valg af dirigent.
Karl Hansen fra Vester Hassing blev foreslået af bestyrelsen 
og valgt.
Karl gennemgik alle de formelle ting vedr. indkaldelse og 
lovlighed og alt var iorden. Her efter overlod han ordet til 
formandens beretning.
2: Formandens beretning.
Kunne fortælle at bestyrelsen har haft en hel del møder i 
årets løb med YouSee ogDK-TV vedr. det analoge sluk.
Så har der været Netværksmøde i Vendsyssel som vi også 
deltager i.
Der har været FDA møder både i Tylstrup og Århus, og 
formanden som også har sitvirke i ERFA gruppen, fortalte 
kort om deres arbejde og virke forantenneforeningerne. Erfa 
gruppen er talerør for 1,2 mill. husstande.
VHAF har fået nyt logo og dette blev vist frem for de 
fremmødte. Samme mærke ernu på vores jakker så folk kan 
kende os når vi er ude i felten.
Formanden fortalte om det analoge sluk d. 9. februar 2016.
Vi havde forventer mere bøvl en vi fik, for det hele gik 
nærmest helt smertefrit, menda man efterfølgende lagde 
kanalerne om gav det sved på panden, og hele holdet 
varrundt til rigtig mange for at bistå dem med at få 
kanalerne lagt ind på ny. Og det var isærdeleshed de ældre 
der ikke kunne klare det selv.
FM båndet til radio forventes at lukke i 2019, herefter bliver 



det DAB der overtager.
Vi har i vores område en belægning på hele 86-90 %.
Vi har i 2015 fået 3 nye medl. hvor det ene er fra Hou.
Planen var godt nok 10 nye, men det skyldes nok BBN har 
kørt en hård kampagne.Der er i dag 638 med pakke 1, 436 
har mellempakken og 898 har fuldpakken.
Vi har i dag 1972 tilsluttede mod 2064 i 2014.
Vi har den seneste tid kørt en kampagne med, at folk der 
kommer retur fra BBN fårgratis åbnet igen.
Formanden fortalte om YouSees mål fremadrettet.
De grønne striber er væk, og de kører nu ud med at være 
Danmarks størsteunderholdningsunivers. Se TV når og hvor 
du vil. Bland selv TV på mit YouSee viainternettet.
Også bland selv bredbånd med selvvalg af hastighed op og 
ned.

Ny boks er på vej fra YouSee, og det skulle være en 
forbedret udgave.
FM orienterede om de forskellige bland selv pakker med 10 
og 35 fritvalgs kanaler,hvor man frit kan vælge fra hele 
paletten og priser på disse.
Orienterede om de prisstigninger der er kommet og vores 
arbejde med at holde prisenså langt nede som mulig i 
forhold til andre udbydere.
Nabokanalerne er i dag alle i HD, vi skal have dem og de er 
derfor gratis, menCopydan tager ved.
FM gav de fremmødte en orientering om fremgangsmåden 
når man skal søge kanalerind på ny. Netværks ID er vigtigt 
og er 00100 ved almindelige pakker og 00111 hvisman har 
bland selv.
Start frekvensen plejer at være 143 MHz, den er nu 450 
MHz, men man kan stadigbruge den gamle lidt endnu.
Fortalte om de mange radiokanaler og at de ligger på TV 



med start fra 1701 og opefter.
Fortalte om vigtigheden med de rigtige og godkendte stik 
og kabler, fejl forekommeroftest hvor disse ting ikke er i 
orden.
Fejl meldes stadig til DK-TV. Det er YouSee der leverer alt 
indholdet, de reparererog fejlfinder ikke.
TDC lukker ned for private kunder som fremover overgår 
til YouSee, og fremovervil TDC også bruge YouSees logo.
Hastigheder og fremtidens digitale net.
Hovedvejen med kabel vil blive med fiber. I dag mixer man 
fiber og coax.
Fortalte om vores opgraderingsplan frem mod 2025.
Fortalte om bredbånd og priser på vores net og ikke 
YouSees.
59 % af vores medlemmer har bredbånd fra YouSee.
Med YouSee bredbånd kan man tage sine kanaler med 
overalt, og se dem på Iphone,Ipad og andet.
Formanden orienterede om FDAs politik og 
medlemsservice.
De har fået ny formand, fortalte om deres virke også med 
hensyn til ERFA.DKTV indgår fremadrettet i ERFA.
Fortalte om Waoo og flytning af medlemmer herfra.
400 mill. på verdensplan ser i dag TV via Coax og det vil 
de gøre også i fremtiden.
Hvad forventer vi ude i fremtiden. FM havde nogle bud på 
dette.
Intelligente kaffemaskiner og andre dagligdags 
køkkenhjælpemidler, helbredsvagtsom helt automatisk kan 
fortælle hvis man bliver syg. Video samtaler og 
megetandet. I det hele taget mange ting som menigmand 
kan få glæde af.
Iphone tror FM er væk i 2025 måske.



Hvem ejer egentlig kablerne vi bruger?
Vi/Du ejer kablerne. Vi køber alle serviceydelser, net 
udvidelser og opgraderingerhos DK-TV, men vi ejer det 
hele selv
Vi vil om muligt prøve at få fat i TDCs kunder når de 
lægges sammen med YouSee,Vi kan tilbyde højere 
hastigheder til en bedre pris.
Spørgsmål fra salen:
Jens Larsen. Er der Coax ind til husene alle steder?
FM. Hovedvejen er i fiber og der kan ved skade på det 
eksisterende coax kabel blivetrukket fiber i stedet.
Henning Hammer: Er glad for bland selv og det at man kan 
skifte kanaler hvermåned. Men Henning savner NRK 2 
hvor der er meget skiløb, og Henning ser gernevi presser på 
for at få den.
Vi har 36 kanaler incl. Vores info og ikke 38.
En Dame fra salen kunne ønske at man kunne vælge lige 
det man vil have og sorterede kanaler fra man aldrig ser.
FM fortalte at vi jo har en aftale med leverandøren om at 
der er nogle kanaler vi skalhave, og flere af dem har også 
krav om hvilken pakke de skal være i. Men ellers 
ermulighederne store for selv at bestemme, men man skal 
som minimum have pakke 1og kan herfra til vælge lige de 
kanaler man har lyst til.
Henning Hammer ser det som at folk må være yderst 
tilfredse med det vi har sidender ikke kommer flere til 
generalforsamlingen.
FM. Sådan læser vi den også i bestyrelsen, og vi har da 
også meget få klager.
Jens fra Stae. Den nye Plusboks, får man automatisk tilbudt 
den eller skal denbestilles?
FM. Fortalte om boksen som dog først kommer om ca. en 



måned, så sidst i aprilskulle den være på trapperne.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3: Aflæggelse af regnskab ved kasserer Gert Andersen.
Gert gennemgik regnskabet for 2015 med alle de forskellige 
poster både indtægterog udgifter.
Der har været indtægter på 6,54 mill. mod budget på 6,7 
mill.
På udgift siden er vores service og ikke mindst Copydan 
afgifter de store tungedrenge, og i alt har vi udgifter på 6,3 
mill. mod budget på 6,5 mill.

Årets resultat efter hensættelse til forbedringer bliver på 
99.000 kr.Der var en lille revisor påtale som Gert læste op 
for de fremmødte.
Gert gennemgik status med passiver og aktiver som 
balancerede.
Gert kunne fortælle at der er flere folk som har penge til 
gode, folk der er flyttet ellerer gået over til BBN. Pengene 
står selvfølgelig klar til dem hvis de henvender sig ogønsker 
at få dem udbetalt.
Regnskab blev sat til godkendelse og blev enstemmigt 
godkendt.
Budget for 2016.
Gert fremlagde budgettet for 2016 som er lavet med lidt 
forsigtighed, og med etmedlemstal på 1990
Vi vurderer der er 890 med pakke 1- 430 med pakke 2 og 
630 pakke 3, og det vilgive o en indtægt på c. 6,5 mill.
Gert gav her efter vurderingen af udgifter vi kan forvente i 
2016, og vi forventer attallet lander på ca. 6,3 mill. efter 
hensættelse på 39.000.
Budget blev enstemmigt godkendt.
4: Indkomne forslag.



Bestyrelsens forslag.
§7 tegningsregel: bestyrelsen foreslår følgende tilføjet til 
vores vedtægter.:Antenneforeningen tegnes ved formanden.
Formanden forklarede hvorfor dette forlag, at det er et krav 
fra Nets og at vi skal jofølge loven. Foreningen tegnes af 
formanden.
Forslaget var ved at blive forkastet da det ikke var det der 
stod i indkaldelse som detder blev lagt frem vi skulle 
stemme om.
Efter en lille diskussion blev afstemningen alligevel 
gennemført, og med detudsendte forslag.
Forslaget blev godkendt med 22 stemmer for.
Forslag fra Arne Rasmussen Nordvænget:
Arne ønsker at foreslå at regnskabsåret går fra 31 dec. til 1, 
jan.
FM kommenterede Arnes forslag og fortalte om grunden til 
at perioden er lagt somden er.
Gert bidrog også med de forskellige gener det vil give hvis 
det bliver lavet om til atfølge året, og det gælder også 
ulemper med pakkeændringer.
Arne kunne godt forstå argumenterne og trak derfor sit 
forslag.
5: Fastsættelse af medlemsbidrag for 2016.
Grundpakken vil i 2016 koste 155 kr. pr. mdr. 
mellempakken 350 kr. og fuldpakken459 kr. pr. mdr. og det 
er incl. Moms.
Mellempakken bland selv vil koste 350 og fuldpakken 
bland selv 459 kr. pr mdr.

6: Valg til bestyrelsen:
FM og Jon var på valg og de blev begge genvalgt.
7:Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.



Carsten Berger og Bo Christiansen blev begge genvalgt.
8: Valg af revisorer.
Tommy Hvedhaven og Karsten Vestergård blev genvalgt.
Som revisor suppleant blev valgt Lars Poulsen.
9: Eventult:
Poul foreslog at vi lige kiggede på vores Infokanal, der 
kører stadig en vejrudsigt frafortiden.
FM lovede at kigge på dette og få det rettet.
John: Vores priser vi lægger ud er med moms, og vi er en 
forening som har væretrigtig gode til at forhandle de rigtige 
priser i hus, derfor er vi også billigere end defleste, ja selv 
YouSees priser kan følge med.
FM.: Hvordan ser vores TV ud i 2025, og hvad kan vi bruge 
af nye ting allerede nu.FM fortalte om de mange 
muligheder vi har i dag både hvad angår mobil, bredbåndog 
TV.
Smart TV og 3D stopper i nær fremtid, ligeledes de buede 
skærme man kom fremmed er på vej ud igen.
Jon fortalte forsamlingen om vores Face book side og 
opfordrede folk til at kiggeden og ikke mindst at like når 
man er inde.
Ligeledes kører vores hjemmeside fint, og her kan folk også 
få svar på en massespørgsmål ved at kigge ind på den.
Her efter var dagsordenen udtømt, og Karl takkede for god 
ro og orden og gav ordettil Formanden til en afsluttende 
bemærkning.

Efterfølgende var der kaffe og et stykke brød.
Referat: Bruno Hyldahl 


