
Referat:

VESTERHASSING-
ANTENNEFORENINGGeneralfors. Tirsdag 
d. 7. Marts 2017 kl. 19.30 på Gandrup Gæstgivergård
Deltagere: 27 + 2 uden stemmeret.
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Carl Hansen blev foreslået og valgt uden modkandidat.
Carl gennemgik det formelle omkring indkaldelse og om 
indvarsling var lovligindvarslet og generalforsamlingen 
dermed var beslutningsdygtig.
Gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden for 
hans beretning.
Pkt. 2: Formandens beretning.
Formanden startede sin beretning med, døgnet 31. dec. 
2016 Ca. kl. 16.30 hvorsignalet fra YouSee forsvandt i hele 
landet og det betød så, at ingen kunne høre ellerse 
Dronningens Nytårstale på deres TV.
Signalet kom dog igen senere på aftenen, men det var først 
helt på plads d. 2.januar.Formanden gav en kort beskrivelse 
af hele forløbet og luftede også hvad manformoder var 
skyld i hændelsen, men intet ligger fast, for der kører fortsat 
enpolitisag på det. Men det der skete, skulle ikke kunne lade 
sig gøre, men når der ertale om hærværk – it-kriminalitet 
mht. indbrud i systemer, så det er noget som kanvære svært 
at forudsige og dermed forberede sig på.
Vores INFO kanal er pt. ude af drift, og det har den været 
siden YouSee lavedekanalomlægning og ændring af 
startfrekvens 143 til 450 MH. Den er faldet helt ud,men den 
skulle være på vej tilbage i nær fremtid. Formanden lovede 
at det virkerigen sidst i denne uge.
På grund af de mange ting som YouSee har sat i gang i 



vores forening med FM sluk,opgraderinger og 
kanalomlægninger, har vi i årets løb haft en hel del møder 
ud overdet sædvanlige. Det har både været hjemme og ude 
af huset, hvor DK-TV og
YouSee har deltaget og vi har fået en grundig orientering 
om forløbet, og vi harkunnet ytre vores ønsker over for 
dem. Det har været nogle gode konstruktive møder.
Endvidere har formanden haft en hel del mødeaktivitet i 
ERFA gruppen hvor hanogså er konstitueret som formand. 
Og de har også haft fat i sammenlægningen medTDC og de 
kvaler det medførte. ERFA gruppen taler på vegne af op til 
ca. 1,2 mill.husstande.
23. februar 2017 blev kanalerne lagt om igen, således at 
man nu skal lave en nysøgning og denne gang med den nye 
450 MH hvor det før var 143 MH.
Kanalerne ligger fortsat på de pladser de plejer, og man har 
samtidig øget bitraten fra8 til 12. Det giver et mere skarpt 
billede.

FM sluk blev også planlagt til at blive foretaget d. 23 
februar 2017. Fortsætter dog enuges tid endnu.
Man kan fortsat høre radio, det kan man gøre via sit TV fra 
kanal 1701 dog på nogleTV typer fra 701.
Man kan købe en lille adapter hos radioforhandlere eller 
Elgiganten(som gir 20%)som man kan montere i stikket på 
sin radio, så har man igen FM. Pris ca. 500,-krMan kan dog 
også ganske gratis sende bud efter en stueantenne hos 
YouSee hvilketder er rigtig mange der har benyttet sig af, så 
lige nu er der desværre leveringstid.
Formanden gav en orientering om foreningens 
medlemssituation.
Vi har pt. 1893 aktive husstande tilkoblet og vores 
dækningsgrad ligger på 89 % sådet er helt fint.



612 medlemmer har pakke 1 – 442 pakke 2 og 837 pakke 3.
Der kommer også i 2017 prisstigninger, og for os indebærer 
det at pakke 1 stigermed ca.10 kr, pakke 2 også ca.10 kr. og 
pakke 3 ca. 15 kr.
CopyDan har også hævet afgiten med ca. 5,-kr pr. måned.
Så fortalte formanden om GIGA bredbånd, hvad det er og 
hvad det betyder for voresmedlemmer som benytter 
bredbåndet meget med et stort forbrug.
Det er også en af grundene til opgraderingen af anlægget, 
netop for at vi kan køredette og kan følge med 
fremskridtene.
Vi har dog ingen problemer med fortsat at følge med de 
store hastigheder i voresCOAX kabler, og de vil kunne 
følge med langt ud i fremtiden.
Antenneforeningen lancerer i 2017, 500MB og omkring 
årsskiftet 1GB
Fortalte om brugen af båndbredden via overhead og ø-
delingen som også er med tilat tilpasse forbruget i vores net.
Vi har en del standere rundt omkring som næsten er så 
tilgroet at de er væk.
Det tager DK-TV fat på nu at får dem frem i lyset, 
udskiftning af defekte dele ogopgradere dem så de er helt 
up to date.
Opgraderingen betyder at fordeler og stik bliver udskiftet i 
standerne og de mangedårlige stande udskiftes i samme 
omgang.
Så fortalte formanden om økonomien i opgraderingen, hvor 
vi har indgået aftalermed YouSee, således at de egentlig 
tager det store læs, og det set i lyset af, at det joogså er dem 
der tjener på internettet.
FM fortalte om de hastigheder vi tilbyder på vores net, op 
og ned, priser for deforskellige hastigheder.



Ca. 57% af medlemmerne har YouSee ́s bredbånd.
Formanden fortalte om den nye YouSee 4K boks med 
harddisk i skyen.
Han fortalte om yousee boksen og de mange funktioner den 
indeholder og de mangemuligheder den gir foreningens 
medlemmer.
Fortalte om blandselv og hvordan det foregår med selvvalg 
og udskiftning af kanalerhver måned bare man går ind og 
laver om inden d. 15 i måneden,
Grundpakken hvor man også i dag kan tilkøbe 
enkeltkanaler, hvilket dog indebærerat man skal investere i 
kort og kortlæser til sit TV.
Og man skal egentlig ikke vælge ret mange tilvalg inden det 
kan betale sig at fåblandselv, idet de bedste kanaler ca. 
koster 40,- kr. pr. mdr.
Nabolands kanalerne fortsætter med at øge antallet af 
udsendelser med undertekster.
Er man YouSee bredbåndskunde kan man tage hele pakken 
med hvor man lyster, sedem på sin Iphone, iPad eller sende 
dem op på en TV skærm via en Cromcast.
Dog kan man ikke endnu tage TV2 med uden at man betaler 
ekstra (ca. 5,-kr pr md.)
Formanden var lige kort inde og fortælle om opdatering af 
TV kanaler.
Fortalte om fremgangsmåden og at man skal huske at sætte 
sit netværks ID ind vedsøgning, hvor det er 00100 ved 
almindelige pakker og 00111 hvis man har blandselv.
FM gav en orientering af sammenlægningen af TDC privat 
og YouSee og alle deproblemer det har givet. Servicen er 
blevet forringet, og de der sidder og skalorientere 
medlemmerne, har ikke fået den fornødne uddannelse, og 
det har derforgivet bestyrelserne en hel del arbejde, idet 



personer der ringede ind med problemer,blev sendt tilbage 
til antenneforeningen og dermed bestyrelsen.
Men det er ved at være rettet op efter vi havde et alvorligt 
møde med YouSee, og derer nu bedre styr på det, og man 
har ansat ekstra mandskab.
Gav en orientering om de mange muligheder det giver, hvis 
man har bredbånd fraYouSee.
Vi har haft møder med DK-TV vedr. opgraderingen af 
vores anlæg til Docis 3,1.
Her blev hele opgraderingen gennemgået og planlagt i 
hvilke tempi det vil komme tilat foregå. FM gav en kort 
orientering af hele forløbet.
Herefter orienterede formanden om vores medlemskab af 
FDA og hvad vi brugerdem til.
Der bliver lige nu arbejdet på at lave en mere fair afregning 
til COPYdan, og det målder arbejdes på er, at der på sigt 
fremover kan afregnes kvartalsvis.
Sagen køres af Sekretariatsleder Søren Birksø, FDA.
Så orienterede formanden om ERFA gruppens arbejde, den 
opdeling og dearbejdsopgaver de er i gang med. FM er 
formand for denne gruppe.
En orientering om Internet uden TV. Hvordan det lader sig 
gøre hvor manselvfølgelig fortsat skal bidrage til den 
samlede udgift i foreningen man er medlemaf, og hvad 
priserne kan blive.
Man er stadig efter kundeservise hos YouSee for at holde 
dem oppe på tæerne så deogså fremover yder en ordentlig 
service til kunderne.
Og om de partnerskaber der er i gang, hvor YouSee kan gå 
ind og overtage og køreen forening videre, eller støtte og 
opgradere deres anlæg og så køre parløb.
Formanden gik også ind og så lidt i krystalkuglen, hvad 



sker der fremover?Intelligent køleskabe der selv holder styr 
på hvad der mangler, og ting der er ved atvære for gamle. 
Og andre dagligdags ting som selv tænker, et ur som tager 
telefonenog alt andet. Mobilen der bliver det nye 
betalingsmiddel, så vi helt undgår at gå medkort og penge.
Og på den negative side kan hackere i dag via din trådløse 
printer gå ind på dit net ogaflure dig, de kan mens du bruger 
din PC gå ind og bruge dit camera og tage billeder,så man 
skal passe meget på i fremtiden.
Og på TV siden tror man ikke at et TV har den store 
fremtid. Der vil man nok se TVvia en projekter som smider 
det op på en væg, eller måske ligefrem et tapet hvor 
detligger deri.
Den korte beretning var herefter færdig og Carl takkede for 
en god og fyldigberetning.
Spørgsmål fra salen:
Finn Trane: YouSee nedbrud nytårs aften og nedbrud i går, 
skal vi forvente flere afde nedbrud?
FM orienterede om nedbruddet nytårs aften, og at man 
dagen før var kommet til attage strømmen i et skab uden for 
kroen i Gandrup, fordi YouSee bilen skulle havestrøm, og 
så gik det galt.
FM undskyldte og tog skylden for dette, og problemet blev 
selvfølgelig løst rimelighurtigt, da DK-TV var på pletten 
kort efter.
Mads. Bredbånd i Holtet, har I prøvet at lægge billet ind til 
det ?
FM: Det har vi, men der var på det tidspunkt ikke den store 
interesse og tilsagn omtilslutning.
Sørensen, Vester Hassing: Vi har haft en del internet 
problemer og kontaktedeYouSee ́s kundeservise men fik 
ikke en skid hjælp eller support.



FM: Det er bare ikke godt nok, det skal køre stabil ellers 
skal vi have en teknikkerned og undersøge jeres problem. 
Og det er i det lokale område der er problemer.FM tager sig 
af sagen og får DK-TV ned og ordne problemet.
Mads: Problemer med det trådløse internet og ville ringe til 
kunde servise.Men nummeret jeg fandt i jeres brochure var 
80804040.
FM: det er en fejl, nummeret er 70704040, det andet er et 
gammelt nr., og vigennemgår lige om vi har det liggende på 
hjemmesiden, og får det i så tilfældeslettet.
Ida Nielsen: Havde problemer med den gamle router, så fik 
jeg en ny router og boks,og nu kører det hele bare perfekt.
Jørn Ovesen: Der er en træls baggrundsstøj på vores 
Infokanal, og så er hjemmesidenikke skiftet siden jul.
FM tjekker dette og kunne orientere om at Infokanalen er på 
vej tilbage, da den veden fejl var røget af ved 
kanalomlægningen.
Kjeld Jørgensen: Ny Boks. Kan man skifte til den nye Boks 
gratis., Der er enbyttepris, men går din i stykker får man 
selvfølgelig den nye fremover.Opdatering af nettet?
Det passive net opgraderes til 1GB / 500 MB.
Skal man tage kanaler ned skal man oprettes hos YouSee og 
man kan gøre det medsit NEM ID.
Birthe Andersen. Bland selv, kan man så hente TOTO.
Det kan man, men man kan også vælge blot den ene kanal 
til sin grundpakke, detindebærer blot at man skal have et 
kort og en kortlæser, så kører det.
Trane: Kan man tage sin fuldpakke med sig i sommerhuset?
Du skal blot have en internetforbindelse, så er det ingen 
problem.
Beretningen blev herefter godkendt.
3: Regnskab.



Gert gennemgik regnskabet post for post med både 
indtægter og udgifter.
Gert kunne fortælle at vi i bestyrelsen besluttede at sælge 
vores Spar Nord aktier dakursen var rimelig høj.
Formanden takkede Gert for hans store arbejde med at 
inddrive kontingenter fra folkder havde fået rykkere hvor 
Gert ringede til dem og fik en ordning.
Uden Gert `s store arbejde ville der være mange 
kontingentkroner mistet, og mistedemedlemmer. Kado til 
Gert.
Trane? Der er en difference, hvor stammer den fra?
Gert fortalte om den systemfejl han har kørt med gennem 
flere år, men som nu skullevære rettet en gang for alle med 
hjælp fra revisoren.

Herefter gennemgik Gert Aktiver og Passiver, og igen tog 
han dem post for post.Regnskabet blev sat til afstemning, 
og alle kunne godkende regnskabet.
3a: Budget:
Gert gennemgik budget forslaget fra bestyrelsen, og 
redegjorde for de stigninger derer kommet. Det være sig 
stigninger fra programleverandørerne og selvfølgelig 
ogsåCopyDan. Priser på lukninger og opluk.
Trane? Fiberleje til Hou, hvad går det ud på??
Formanden forklarede hvorfor vi har lejet os ind på en fiber 
for en længere årrække,da det ville have været for dyr for 
os, hvis vi selv skulle have gravet en ned.
Mads? Hvilket pengeinstitut bruger i.
Gert forklarede at vi pt. har både Sparekassen Vendsyssel 
og Spar Nord. Men at viogså overvejer at finde et mere, da 
garanti summen ved hver pengeinstitut ikke stårmål med 
den omsætning vi har. Så på grund af vores sikkerhed 
lægger vi dem ud tilflere.



4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
5: Fastsættelse af kontingent.
Budgettet betyder at kontingent for 2017 er: pakke 1 koster 
1990,- krmellempakken 4390,- kr. og fuldpakken 5790,- kr.
Mellempakken bland selv bliver som almindelig 
mellempakke, og ligeledes forfuldpakken bland selv.
Gert opfordrede alle til at få betaling via PBS.
Mads? Hvilke stigninger er der i forhold til sidste år.Gert: 
Der er lagt 10 kr på pakke 1 og 2
, og pakke 3 stiger med 15 kr og alle + moms.
Karsten Vestergård havde et spørgsmål vedr. betaling af 
moms til CopyDan.Gert forklarede dette.
6: Valg til bestyrelsen.
Bruno Hyldahl og John Cocks var begge på valg og var 
villige til genvalg.Begge blev genvalgt.
7:Valg af suplianter til bestyrelsen:
Carsten Berger og Bo Kristiansen blev genvalgt.

8:Valg af revisorer:
Tommy Hvedhaven og Karsten Vestergård blev begge 
genvalgt.
9: Event.
Formanden orienterede om det tilbud DK-TV kører lige nu.
De kommer ud og tjekker hele anlægget i hjemmet, det 
være sig stik, kabler og altandet som skal være HF tæt.
Prisen for et besøg er 295,00 kr. og så kan de give tilbud på 
reparation.
Vi har en kanon service hos DK-TV, noget som alle andre 
antenneforeningermisunder os.
Og er der noget ringer man bare 98144044, så skal de nok 
hjælpe med at løseproblemet.



Skal vi beholde vores revisorer nu da vi benytter os af et 
andet revisionsfirma?
Ja, det synes vi i bestyrelsen, for et er at kigge på tal, de 
lokale revisorer tjekker ogsåhelheden. Derfor.
Poul? De stik der er i huset hvor vi har taget radio ud, kan 
der nu komme støj den vejind??
FM nej det gør der ikke.
Herefter kunne Carl takke for god ro og orden og slutte 
generalforsamlingen.Formanden takkede af, hvorefter der 
var en kop kaffe og en oste/rullemad.
Referat: Bruno Hyldahl


