Nyborg Almene Antenne/aug
Referat fra ordincer generalforsamling

den 2. februar 2011.

Dato:

02-02-2011 - kl. 19.00

Sted:

Hotel Nyborg Strand

Referent:

Lone Jepsen

Stemmeberettigede:

84 personer - inkl. bestyrelsen

Dansorden:
Pkt. 01: Valg af dirigent
Pkt. 02: Valg af stemmeudvalg
Pkt. 03: Aflieggelse af bestyrelsens
Pkt. 04: Forelieggelse

beretning for 2010

og godkendelse af arsregnskab

2010

Pkt. 05: Fastscettelse af kontingent tit drift af foreningen
Pkt. 06: Indkomne forslag. Dog undtaget programforslag
Forslag 1. Forslag fra bestyrelsen:
Forslag tilleverand0r
Forslag 2. Forslag fra Finn Andersen

Foreslar at der nedtages flere gratis tv-programmer

Forslag 3. Forslag fra Erik Lauridsen

Forslag 1.: Referat af de arlige generalforsamlinger

Forslag 4. Forslag fra Erik Lauridsen

Forslag 2.: Afl0nning formand og vederlag til bestyrelsen

Pkt. 07: Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vcelges samtidig til NAA Info-Kanalen).
Leif Petersen

(Modtager genvalg)

Alex Reinholdt(Modtager

genvalg)

Pkt. 08: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

*

Pkt. 09: Eventuelt
Pkt. 01:

Valg af dirigent
Formand John S0rensen: Godaften og rigtig hjertelig velkommen til vores generalforsamling i
Nyborg Almene Antennelaug. Jeg vii ga over til vores dagsorden. Det f0rste punkt er valg af
dirigent, og der vii vi fra bestyrelsens side gerne have lov at foresla Benny Collenburg som dirigent
for aftenens generalforsamling. Er der andre forslag? Sa er Benny valgt.
Benny Collenburg: Jeg takker for de spredte klapsalver og vii pmve efter bedste evne at leve op til
valget. Jeg vii for god orden skyld lige starte med at konstatere, at generalforsamlingen
er lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig. Vedtcegterne siger, at der skal ske indkaldelse og annoncering 21
dage f0r generalforsamlingens
afholdelse, og jeg har faet dokumentation for, at der har vceret
indrykket annoncering i Lokalavisen henholdsvis 4. januar og 18. januar 2011. Jeg har kunnet
konstatere, at det har vceret pa Info-kanalen og hjemmesiden. Dvs. generalforsamlingen er lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Selve indkaldelsen og dagsorden, som den fremstar, er
ogsa i overensstemmelse med vedtregterne. Inden vi gar i gang, skal jeg h0re, om der er nogen,
der har sp0rgsmal til dagsordenen eller generalforsamlingens afvikling. Det er ikke tilfceldet.
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Pkt. 02: Valg at stemmeudvalg
Oirigenten: Valg af stemmeudvalg: Er der nogen forslag fra salen? Ellers tillader jeg mig at bringe
Peder Ha/se, Alex Jeppesen og Hugo Meyer i forslag. Hvis ikke en af de tre protesterer, betragter
jeg de tre for valgt til stemmeudvalget. De er valgt!
I forbindelse med afviklingen, nar vi kommer derhen til, at der bliver plads til jer medlemmer ogsa at
fa ordet, skal jeg af hensyn til referenten bede om, at I kommer herop til talerstolen, og I oplyser
jeres navn, sa det ff2Jreskorrekt til referatet.
Pkt.03:

Atlaeggelse at bestyrelsens

beretning tor 2010

Ved John Sf2Jrensen- se bilag A
Finn Andersen: Jeg savner i formandens beretning fra sidste generalforsamling, hvor foreningens
medlemmer har stillet forslag om, at der skulle vcere kanalvalg i ulige ar. Der var indstillet et andet
fors/ag, at det skulle vcere i lige ar. Dvs. at der skulle have vceret valg i 2010, men vi har ikke hf2Jrt
en skid. Det kan ikke vcere rigtigt. Det er en generalforsamlingsbeslutning,
og den skal altsa bare
overholdes.
Knud Gorm Jensen: Jeg vii tilslutte mig foregaende taler. Det er noget, der bider mig i mit
demokratiske sindelag. Nar generalforsamlingen
er f2Jverste myndighed, sa skal bestyrelsen have
en god forklaring pa, hvorfor man ikke har vceret i stand til at efterleve generalforsamlingens
beslutning. Det hf2Jrtevi intet om i formandens beretning. Det er s0rgeligt. I mange henseender har
jeg ogsa tidligere sagt, at I gf2Jret godt stykke arbejde. Men /ige pa det her punkt vii jeg egentlig
helst habe i fordragelighedens navn, at der er en rigtig god undskyldning, sa vi bare kan komme
videre pa en eller anden made. Vi ma se i f2Jjnene, at vi som medlemmer er splittet op. Vi ser lidt
forskelligt pa tingene, og sa ma vi prf2Jveat finde en vej ud af det her. Man kan ikke bare lige lade
det passere, uden at vi ma gf2Jreet eller andet. Hvis bestyrelsen er kreativ og kan komme med en
god forklaring pa, hvorfor der ikke er blevet afholdt denne her afstemning og ff2Jje det til
beretningen, sa godkender vi den bemcerkning. Sa er det fint nok. Men der skal vcere en god
undskyldning. Ellers ma vi bare stemme nej til den.
John S0rensen: Vi mener, at det kommer af det forslag, at vi har valgt You See til fremtidig
distributf2Jr. Der vii I fa en forklaring. For det, der blev vedtaget sidste ar i § 6, var, at hvis vi i
bestyrelsen kunne komme med et forslag til en leverandf2Jr, sa kunne generalforsamlingen
tage
stilling til dette. Og det er egentligt, hvad vi har gjort. Vi har sadan set fulgt den beslutning, der blev
vedtaget sidste ar.
Erik Lauridsen: Der star, at der skulle vcere programafstemning, og det er den f2Jverstedel af § 6.
Sa blev der tilff2Jjeten § 6 stk. 6. Men den trceder ff2Jrst i kraft senere. Ff2Jrstskal der vcere en
programafstemning, og hvis medlemmerne tilslutter sig § 6 stk. 6, sa kan bestyrelsen 10vliggf2Jre
denne, og det har medlemmerne ikke gjort.
John S0rensen: Jamen, der er vi jo sa ikke enige om det. Det var jo derfor, vi kom med et
cendringsforslag til vedtcegterne, som blev godkendt ved generalforsamlingen
sidste ar. Det var, at
vi havde muligheden for, hvis der var en leverandf2Jr til vores signal, sa blev det indstillet som
forslag. Og det vedtog man. Hvis man ikke kunne acceptere det og siger nej til You See, ma vi i
gang med en brugerafstemning. Og sa far man den.
Gert S0rensen: Altsa i vedtcegterne § 6 stk. 2 star udtrykkeligt, som det blev vedtaget pa
generalforsamlingen sidste ar, at der skulle afholdes brugerafstemning om efteraret i lige ar. Det vii
sige, i efteraret 2010 skulle der afholdes brugerafstemning. Det var godt nok imod bestyrelsens
forslag, men bestyrelsens forslag blev stemt ned, og forslaget fra salen gik pa, at det cendredes til
efteraret i lige ar. Og forslaget blev godkendt, som det ogsa star i vedtcegterne. Det bedes
bestyrelsen venligst tage til efterretning og rette sig efter.
John Sf2Jrensen:Jeg bliver sa nf2Jdttil at lcese stk. 6 op. Der star: "Hvis der pa en generalforsamling
el/er blandt foreningens medlemmer pa anden made er truffet afg0relse, hvorefter programf/aden
el/er sammenscetningen
af programpakker
afg0res
af udbyder
el/er programleverand0r,
gennemf0res der ikke brugerafstemning." Det er det forslag, vi kommer med i aften. Det er jcevnff2Jr
vores vedtcegter § 6 stk. 6.
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Peder Ha/se. Jeg hopper ned igen, det var faktisk ogsa, hvad jeg ville sige. Det er vedtaget det her.
oirigenten: Jeg tolker bestyrelsens svar saledes, at de mener, de har forholdt sig til vedtCEgten. Det
kan godt VCErei modsCEtning til Erik Lauridsen, men sadan tolker jeg bestyrelsens svar.
Knud Hansen: Jeg kan ikke acceptere det, som bestyrelsen siger. Bestyrelsen skulle have afholdt
afstemning i 2010. Nu skriver vi 2011. Det er lidt sent, I kommer med forslaget.
Dirigenten foresp0rger, om der er yderligere bemCErkninger. Det er ikke tilfCEldet. Sa sCEttes
formandens/bestyrelsens
beretning under afstemning. Ingen 0nskede skriftlig afstemning. Der
stemmes ved handsoprCEkning af gr0nne stemmesedler. Formandens beretning er godkendt ved
handsoprCEkning.
Pkt.04:

Forelceggelse og godkendelse

af arsregnskab

2010

John S0rensen starter med at ICEse pategningen af side 2 op: "Bestyre/sen har dags dato
behand/et og vedtaget arsrapporten for 2010 for NAA. Arsrapporten er aflagt i overensstemme/se
med foreningens vedtCEgter og arsregnskabs/oven. oet er vores opfatte/se, at arsregnskabet giver
et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2010 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret
01.01.2010 - 31.12.2010. Arsrapporten
indstilles ti/ genera/forsam/ingens godkende/se".
John S0rensen gennemgar arsregnskabet - se bilag B
Kommentar til note 3 om vederlag til bestyrelsesmedlemmer:
Alex er selvstCEndig. Det er kr.
20.000,-, som han har faet for pasning af vores hjemmesidelinfokanal.
Det er sa posteret andet
sted.
Tallene, der star under budget 2011, er kun til orientering,
forventes at komme til at se ud.

sa I kan se, hvordan resultatet for 2011

Erik Lauridsen: Vi har Dansk Kabel TV, der servicerer os. Der ligger en serviceaftale og en aftale,
hvor vi betaler efter regning, sa vidt jeg forstar. Hvem tjekker de regninger, der kommer ind fra
DKTV - om der er skrevet for fa eller for mange timer pa? Sa har jeg min kCEphest dernede. Sidste
ar blev det vedtaget, og John S0rensen sagde h0jt og tydeligt med et ja, at der ikke kom nogen
regning pa tilskud til bokse og kort. Det sagde han med et klart ja, at det la hos You See. Sa dukker
der endnu en post op pa kr. 43.550,-. Det kan da ikke VCErerigtigt, nar han sagde, at boksaftalen
skulle holdes udgiftsneutral for foreningen med hensyn til tilskud til de bokse.
Mogens R0rmose: Hvordan kan man udlevere et sadant regnskab? Tror bestyrelsen pa, at
regnskabet er i orden, siden de ikke har underskrevet regnskabet. Der ma da ligge en original kopi
med underskrifter pa, inden de har taget kopier af regnskabet. Hvorfor har de ikke underskrevet
regnskabet? Og en ting mere i regnskabet: Vedr0rende udgiften til porta burde man sende
opkrCEvninger ud med e-post. De fleste, der sidder her i aften, har en e-boks. Det ville spare en
masse penge i porto.
John S0rensen: Vi har her oppe et regnskab, der er underskrevet. Det er fordi, det er vores
revisionsselskab, der har lavet kopierne for nemheds skyld. Der ikke har VCEret underskrifter pa.
Men hvis man vii se, der er underskrifter pa fra bade bestyrelsen og revisoren, ligger det heroppe.
Og om det med e-mail har du kun ret. Vi fors0ger sa vidt muligt at fa medlemmernes e-mail nu. Det
er ikke pa kontingentopkrCEvning, men pa alt det andet vi sender ud, som er fortrinsvis gebyrer.
PBS-kontingentopkrCEvninger
- hele vores kontingentsystem,
hvor PBS udskriver, hvad de
automatisk skal trCEkke pa PBS. Men du har fuldstCEndig ret Vi skal VCEremeget opmCErksomme pa
det. Vi har ogsa investeret i en frankeringsmaskine.
Sa kan vi ogsa spare noget porta den vej. Jeg
er enig med dig.
Omkring regningerne fra DKTV har vi selvf01gelig en specialist, der kan k0re ud at tjekke, om det er
i orden. Det er Lars Nielsen. Og Lone tjekker de regninger, som vi modtager.
Og omkring boksene: Jeg tror ikke, jeg har lovet dig 100%, at det ville VCEreomkostningsfrit. Men
nu har vi i alt fald faet det ned fra 550.000,- kr.til 43.-44.000,- kr. Men I skal ogsa huske, at det var
en generalforsamlingsbeslutning,
der var vedtaget. Det er ikke nog et, som bestyrelsen har
vedtaget, men vi har faet presset prisen rimeligt godt ned.
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Dirigenten: Og sa vii jeg lige sige til forsamlingens orientering, at jeg star her med et af hele
bestyrelsen underskrevet og af revisionen underskrevet arsregnskab. 0nsker nogen regnskabet
taget under afstemning? Oet er ikke tilfa9/det. Sa lader vi notere i protokollatet, at regnskabet er
tiltradt af generalforsamlingen uden afstemning.
Pkt. 05:

Fastscettelse af kontingent til drift af foreningen
John S0rensen: Bestyrelsen vii gerne forsla, at vores kontingent stiger til kr. 350,- + moms i 2011,
saledes det i alt bliver kr. 437,50.
Dirigenten: Oet er kr. 415,- aktuelt
Erik Lauridsen: Oet var kr. 415,- sidste ar. Bestyrelsen ma have en eller anden fornemmelse om,
hvor meget der skal Va9re i kassen hele tiden. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal ha9ve kontingentet,
hvis kravet er opfyldt om kr. 2 ~ million, som bestyrelsen men er, er det belC21b,
man har satset pa,
der normalt skal Va9re i kassen.
John S0rensen: Vi Sa9tter egentlig prisen sadan IC2Ibendeop hvert ar. Oet er egentlig i stedet for, at
vi skal komme med en ordentlig pulje pa et tidspunkt. Sa fC21lervi egentligt, at vi laver en lille
pristalsregulering en gang i mellem. Og det er egentlig, hvad vi har valgt at foresla. Som I kan se i
vores regnskab, prC21ver
vi at samle sammen, sa vi kan sC21rge
for, at vores anla9g bliver sa opdateret
som overhovedet muligt ved at have en god pulje til C21-opdeling.Sa hvis der skulle blive nog le
penge i overskud, vii de blive flyttet derover, hvis der skulle Va9re ekstraordina9rt mange penge.
Dirigenten: Var det svar nok? Jeg skal lige sikre mig, at der ikke i dine bema9rkninger la et
alternativt forslag om uforandret kontingent? Oet gjorde der ikke.
Sa har jeg ikke andre forslag end det, af bestyrelsen fremlagte forslag til kontingent. Oet vii sige, at
jeg sa betragter bestyrelsens forslag tiltradt og godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 06:

Indkomne forslag. Dog undtaget programforslag
Dirigenten: Vi er kommet til punkt 6 pa dagsordenen, som er behandling af indkomne forslag, og
der er indkommet 4 konkrete forslag til behandling, som det fremgar af dagsordenen. Oer er dels et
forslag fra bestyrelsen om leverandC21rvalg.Sa er der et forslag fra medlem Finn Andersen omkring
gratis TV-programmer.
Oer er et forslag fra medlem Erik Lauridsen vedrC2lrende referat fra
generalforsamlingerne.
Endelig er der et forslag af Erik Lauridsen vedrC2lrende aflC21nningog
vederlag til formand og bestyrelsesmedlemmer.
Som det vii fremga, for de af jer der har set pa
infokanalen, har Erik Lauridsen ogsa meddelt bestyrelsen, at der er nogle emner, som han C21nsker
at debattere her pa generalforsamlingen.
Oet er ikke konkrete beslutningsforslag. Oet vii sige, at
det er ikke sadan, at det ikke vii blive debatteret og drC2lftet.Oet kommer vi imidlertid tilbage til, nar
vi kommer til eventuelt. De debatemner, som Erik Lauridsen har C21nsketat fa debatteret, skal nok
blive debatteret. Men da det er ikke konkrete beslutningsforslag, er de ikke taget med her.
Forslag 1. Forslag fra bestyrelsen:

Forslag tilleverandf/Jr

Dirigenten: Oet fC21rste
forslag, som generalforsamlingen
om valg af leverandC21r,og jeg giver ordet til bestyrelsen.
John S0rensen:
modtager deres
Vi har prC2lvetat
skal have vores

skal forholde sig til, er bestyrelsens forslag

Vi stiller forslag om, at vi fortsa9tter samarbejdet med You See, saledes vi fortsat
regionsudbud de na9ste 2 ar.
finde ud af, hvad det vii koste, hvis vi fortsa9tter med You See, i forhold til, hvis vi
egen hovedstation og foretage brugerafstemning.

1: Brugerafstemning: Vi har prC2lvetat kigge i regnskabet for 2007, og der brugte vi kr. 141.622,-.
2: Hvis vi skal etablere vores egen hovedstation, har vi i hvert fald en investering der ligger mellem
kr. 750.000,- og 800.000,-. Og det er forsigtigt ansat.
3: Oerudover vii vi fa IC2Ibendeudgifter til drift af hovedstationen. Vi vii fa nog le anla9gsinvesteringer
til det, der hedder clear-udstyr, hvor vi skal bruge ca. kr. 220.000,- til clear og ca. kr. 30.000,- til
HO-clear.
4: Oer vii Va9re nog le anla9gsinvesteringer. Oet vii sa Va9re de nye OR kanaler. Vi vii fa en fortsat
vedligeholdelsesinvestering,
i forbindelse med at vi gar over fra MPEG2 til MPEG4, hvis
modtager er direkte fra satellit.
5: Oer skal betales kr. 1,31 pr. maned pr. medlem i transportafgift eller i alt pr. kr. 107.000.
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6: Det er ogsa slut med at hjcelpe de mennesker og medlemmer, der har et gammelt analog TV
derhjemme, da bestyrelsen er n0dt til at vcelge den digitale vej, da det er fremtiden.
7: Man kan ikke vcelge den fritvalgs 10sning fra Grundpakken, som You See kommer med i foraret
2011, som jeg ncevnte i min beretning.
8: Det vii ogsa vcere slut med at benytte de faciliteter, I kender i dag i boksen fra You See, start
forfra, TV-arkiv, optage udsendelser og leje film.
9: Prisen for pakker vii komme til at se saledes ud for regionsudbuddet og hvis vi selv skal
indk0be n0jagtigt de samme kanaler via egen hovedstation:

Grundpakken pr. maned
Mellempakken pr. maned
Fuldpakken

NAA

Via egen hovedstadion(Agent)

kr. 31,00
kr. 163,03
kr. 257,76

kr. 96,03
kr. 186,00
kr. 321,27

Vi mener derfor ikke, at det er forsvarligt, at vi gar ud og laver en sadan investering, nar vi kan lave
et samarbejde med You See, hvor de fleste af vores medlemmer er tilfredse med den leverance,
som de far. Sa det er egentlig pa den baggrund, at vi siger, at det er You See, som vi gerne vii
fortscette samarbejdet med.
Vi har ogsa haft m0de med Stofa. Der er bare det problem, hvis vi laver et samarbejde med Stofa,
at de vii have mulighed for levering af internel. Og det kan vi ikke, da vi har en anden
internetudbyder, der hedder Dansk Kabel TV. Men det vii Stofa have, for hvis vi skal have deres
bokse, sa stiller Stofa krav om at have en internetlinje, for at Stofa vii vcere sikre pa, hvis f.eks. folk
skulle leje en film, at Stofa har styr pa internetforbindelsen.
Derfor kan vi ikke lave noget
samarbejde med Stofa.
Sa vi har kun You See, hvis jeg ma sige kun, som vi kan samarbejde med. Vi ser You See som
den eneste mulighed. Det er den billigste 10sning for jer som medlemmer, sa det vii vi gerne have,
at I siger ja til.
Finn Andersen: Det kan da vcere, at det er godt nok med You See. Jeg er nu ikke tilfreds med dem,
for inden vi fik You See, havde vi pa mellempakken 28 kanaler, nu har vi 18. Og noget helt andet
er, at You See skifter kanaler. Og sa har vi et stort problem, for vi har nogle celdre mennesker, som
ikke kan finde ud af del. De scetter sig i en udgift pa KR. 500,- for at fa flyttet et program, nar de
ikke kan finde ud af del. Det synes jeg er forkert. Der ma vcere et eller andet, at You See ma kunne
give til de celdre mennesker, der skal have hjcelp til deres fjernsyn.
Dirigenten: Jeg har faet et cendringsforslag fra medlem Erling Slipskcer. Men jeg synes maske, at vi
lige for god ordens skyld skal have bestyrelsens svar pa den bemcerkning, der var fra Finn
Andersen, inden vii gar over til det cendringsforslag, der er kommet fra Erling Slipskcer.
John S0rensen: Det med betaling ved cendring af kanaler og derved behov for ny indstilling af
TVNideo er et problem, medlemmerne har hver eneste gang. Det kan jeg kun give dig ret i. Men
det er jo ikke bare You See. Sadan var det ogsa i sin tid, da NAA lavede om pa del.
Altsa, det er et kcempe problem for den generation af folk, der ikke kan finde ud af del. Jeg vii kun
give dig rel. Men det er noget, vi er n0dt til. For jo flere digitale kanaler der kommer, sa sker der jo
cendringer he le tiden. Det vii folk jo se fremadrettel. Og nar vi kommer over i HD-kanaler, og I bliver
vant til at se det, sa 0nsker i ikke at se andel. Sa det er desvcerre fremtiden. Men jeg vii kun give
dig ret, det er et kcempe problem.
Knud Gorm Jensen: Et opklarende sp0rgsmal om de her priseksempler pa, hvad det vii koste
gennem You See, og hvad det vii koste pa anden made. Hvis vi nu forestiller os et udgangspunkt,
at der var en programafstemning,
som gav et resultat pa nog le kanaler, som vi ville have. Ville
prisen sa i nogle tilfcelde blive dyrere i You See's end det, der blev vist pa tavlen her? Det jeg er
ude i, er at den sammenscetning, der er lige nu, den er maske fordelagtig set i forhold til, hvad You
See kan tilbyde prismcessigl. Men hvis medlemmerne vcelger en anden flade, vii den sa blive
billigere med andre kanaler? Hvis I forstar, hvad jeg mener. Vedmrende det andet sp0rgsmal med
de celdre der har svcert ved at finde ud af det her. Hvis der findes nogen med god tid, sa synes jeg,
at vi skallave en bes0gsvennetjenneste
eller noget i den stil, der eventuelt via foreningen tilb0d sig
at tage ud at hjcelpe de der stakkels mennesker. Jeg kan godt se, det kan vcere irriterende. Jeg kan
godt finde ud af det, men altsa hvis der er nogen, der synes, at de har god tid, sa vii jeg faktisk
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opfordre dem til eventuelt at henvende sig til bestyrelsen og fa arrangeret et eller andet. Det bliver
ved at opsta problemer med, at der skal stilles om pa kanaler fra tid til anden. Hvis det skal afklares
professionelt, sa er det for dyrt for mange pensionister. Sa hvis der er nogen, der har god tid, sa
synes jeg, at de skulle stikke hovederne sammen og snakke med bestyrelsen.
Peder Ha/se: Nu nCEvnte Finn Andersen, at vi tidligere havde 28 kanaler, og nu havde han i
mellempakken kun 18. 28 kanaler var dengang, hvor vi k0rte analogt. I dag har vi altsa 36 i
mellempakken. Vi er altsa ligesom n0dt til at forholde os til de rigtige tal. Analogt var altsa den
gang. Vi er ovre pa digital i dag, hvor vi har det andet.
Og sa nCEvnte Gorm lige noget om at unders0ge noget med priser og sMan noget. Jeg tradte ud
af bestyrelsen sidste ar, for jeg gad altsa ikke det pjat mere, men interessen hCEnger jo stadig ved.
Jeg har siddet og leget lidt pa nettet og s0gt priser. Det kan enhver g0re, hvis man har Iyst til det.
Man beh0ver ikke bare lige at slynge noget ud. Man kan sagtens unders0ge det. Der er ikke noget
fordCEkt i det. Og jeg har faet det til, at hvis vi med den fuldpakke, som vi har i dag - der har vi jo en
vis form for rabat pa, nar vi har regionsudbuddet - hvis vi bare ICEgger 1 program til, sa er det ikke
regionsudbud vi har. Sa er det listepriser, vi skal beta le. Det har I ogsa faet af vide. Sa vii vi havne
pa ca. 5.100 kr. for en fuldpakke, som i dag koster de ca. 3800,-. Jeg kan godt komme med en
ICEngere redeg0relse, men det synes jeg ikke lige, jeg vii trCEtte jer med. Men hvis I vii VCEreundskyld ordet - tossehoveder - og bruge 1300 kr. for at fa et gratisprogram og fa lov at stemme
om programmer, sa synes jeg vi er langt ude. Tak.
Erik Lauridsen: Ja, problemet det er, at mange CEldre mennesker har et gammeldags
man kan godt fa bokse. Det bliver det samme at se pa, det er ikke derfor.

fjernsyn, og

Sa havde jeg en lille samtale med You See"s salgschef for regionen her. Jeg siger, hvad g0r I? Og
resultat bliver, at man piller flere og flere af de analoge kanaler ud til fordel for digitale. Det er Mrdt
og brutalt. Det vii sige, at folk med CEldre fjernsyn skal ud at investere i nye fjernsyn, hvis de skal se
noget. Ellers ma de k0be en boks. Det er en skam, og de kan ikke lave noget om og pille nogen af
You See"s betalingskanaler ud af pakke 1, det vii de ikke ga med til, det var hans klare svar.
Dirigenten: Jeg har ikke glemt dig Erling SlipskCEr, men vi far lige svar pa dette her.
Erik Lauridsen: Vi betaler da ogsa for de analoge kanaler.
Knud Hansen: Det er meget pCEnt, at You See piller de analoge kanaler ud. Og det tvinger sa vi
andre til nyt - os der ikke har boksen og det sidste nye inden for TV, fordi vi k0bte det 3 maneder
for tidligt. Det er sa min hovedpine. Men der er en ting, jeg har opdaget i sin tid da jeg tog
grundpakken. Da gav jeg en eller anden pris for den. Det var ca. 900 kr. eller lige knap 1000 kr. for
det. Nu har man pillet nogen af kanalerne ud, men vi betaler stadig det samme for mindre kanaler.
Det vi far ikke nogen erstatning for.
Dirigenten: Er der flere bemCErkninger? Kan vi ikke lige fa bestyrelsens forslag op pa ICErredet?
Det er bestyrelsens forslag, sadan som det er forelagt, sa er der CEndringsforslaget fra Erling
SlipskCEr.
Erling S/ipskCEr. Nu snakker de sa meget om, at der ikke er plads pa vores anlCEg. Og de analoge
kanaler bliver efterMnden taget ud. Men det er nu interessant, hvis man gar ind og har et digitalt
fjernsyn, det har jeg selv, og du vCElger at fa det til at opdatere, sa kommer der omkring 120
kanaler ind, og vi bruger kun omkring 40 til 50. Men You See har jo eneret pa vores anlCEg, har jeg
jo fornemmelsen af. Hvis vi se Iv valgte kanalerne, og evt. selv skulle ud og k0be dem, sa var der jo
ikke noget med, at You See kunne ga ind og sige, at de skal have sa og sa meget plads pa
anlCEgget. Sa tog man jo kun den plads til de kanaler, som man sa skulle ud og k0be. Derfor har
jeg et forslag, som Iyder saledes. Vi kan desvCErre ikke fa det op pa skCErmen, da der ikke er nogen
overhead her. Sa jeg haber, at I Iytter godt efter, hvad det er, jeg siger.
Forslaget Iyder som sa:
"Bestyre/sen bemyndiges tit at indga en 2 arig afta/e med en program/everand0r.
Afta/en ska/
baseres pa afho/de/se af en brugerafstemning
for programflade, som det b/ev bes/uttet ved
generalforsam/ingen i 2010. "
Det er det, forslaget gar ud pa. Jeg synes, det er meget fint med You See. Men de bestemmer
ogsa, twad vi skal se i pakkerne. Pa den anden made har vi dog en lille smule form for selvvalg. 1
hvert fald har vi en Hlle smule kontrol over, hvad der kommer i pakkerne. Der er jo ingen, der siger,
at programmer sa svarer til de nuvCErende. Der kunne jo komme andre interessante kanaler ind.
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Dirigenten skriver op pa whiteboard tavlen, hvad der ligger i Erling Slipskcers forslag:
1. Bemyndigelse til bestyrelsen om valg af programleverand0r
2. Stilles krav om brugerafstemning i 2011.
Dirigenten g0r generalforsamlingen opmcerksom pa, at generalforsamlingen
sidste ar vedtog nye
vedtcegter, der tilsiger, at der er brugerafstemning
i lige ar. Forslaget er derfor ikke i
overensstemmelse med vedtcegterne.
Peder Ha/se: Altsa punkt 1 - det der om afstemning med lige eller ulige ar. Det havde man jo sadan
set vedtaget det der sidste ar, hvor der stod, at der ikke skulle holdes afstemning, hvis der indgaet
en aftale med en leverand0r. Det star i stk. 6, og den var vedtaget. Altsa skulle der ikke afholdes
afstemning her, for der var jo en kontrakt, der var indgaet indtil 2011. Men altsa, det som Slipskcer
sa kommer med nu, dvs. sadan en afstemning, er der jo ingen grund til at holde, med mindre man
skal f01ge den. Dvs., at det resultat kan munde ud i, at der er 1 eller 2 programmer, som afviger fra
den programflade, vi har nu. Sa giver Slipskcer allerede nu en blankocheck pa 1300 kr. for at fa en
programflade som siger, 1 eller 2 programmer cendret, i forhold til det, vi har nu, hvor Slipskcer jo
snakker om de 120 kanaler, som You See leverer. Det giver faktisk mulighed for, at vi her og nu fra
2. kvartal helt nede fra grundpakken af, sa kan man kan ved hjcelp af et TV og et programkort selv
lave den programpakke, som man har Iyst til. Den mulighed, synes jeg, er vcerd at beholde.
Erik Lauridsen: Ved sidste ars generalforsamling
blev det vedtaget, at man skulle have en
brugerafstemning i 2010. Det var vi alle enige om. Der blev lavet stk. 6 som en sikkerhedsventil.
Men i stk. 6 star det, at hvis der pa en generalforsamling eller blandt foreningens medlemmer pa
anden made er truffet afg0relse,
hvorefter
programfladen
eller sammenscetningen
af
programpakker afg0res af udbyder. Vi vedtog da ikke pa generalforsamlingen sidste ar, at vi ville
anvende § 6 stk. 6. Vi vedtog, at der skulle vcere brugerafstemning i 2010. Og da gik vi alle
sammen herfra i god tro. Sa viser det sig et stykke tid efter, at de proklamerer i resultatet, at der
ikke bliver nogen brugerafstemning, nar de har k0bt ved You See. Det var det, der blev sagt. Med
hensyn til det der med 2010 og 2011 sa husker vi alle til generalforsamlingen,
hvor bestyrelsen
b0jede vedtcegterne ved at erstatte et eller andet i vedtcegterne. Og det blev vedtaget trods min
protest med almindeligt flertal. Det var fuldstcendig forkert, at Benny (dirigenten) sa pmver at dreje
det her, det er noget helt andet.
Dirigenten: I og med at I nu inddrager min person og mit virke som dirigent ogsa i den her de bat, er
jeg n0dt til at sige, at det ikke var bestyrelsen sidste ar, der "b0jede vedtcegterne". Det var en
generalforsamlingsbeslutning,
der blev vedtaget beh0rigt med 2/3 flertal. Og jeg er n0dt til at give
Peder Halse ret, at sadan, som det star skrevet i vedtcegterne, sa er stk. 6 altsa lige sa relevant og
lige sa vigtig som stk. 1. Det vii sige, at nar der er truffet afg0relse om pa en generalforsamling, at
man pa anden made har valgt en programudbyder, sa skal der ikke vcere brugerafstemning. Sa jeg
ma korrigere. Der er ikke pa generalforsamlingen
2010 truffet afg0relse om, at der skulle vcere
brugerafstemning samme efterar. Det er der ikke truffet afg0relse om.
Jeg ma ogsa sige som dirigent, at jeg ikke kan bringe forslaget til afstemning, som det foreligger,
fordi det er vedtcegtsstridigt. Hvis ikke Erling Slipskcer er indstillet pa at cendre det til 2012, sa kan
jeg ikke sende det til afstemning.
Er/ing Slipskcer. Sa cendrer vi det ti12012.
Dirigenten: Ja, sa har vi altsa 2 forslag. Det ene er det af bestyrelsen fremsatte, der omfatter en ny
2 arig aftale med levering af TV signaler via regionsudbuddet. Og der er Erling Slipskcers forslag
om, at man giver bestyrelsen bemyndigelse. Det vii sige, at man accepterer en ny 2 arig aftale
under forudscetning af, at der bliver en brugerafstemning i 2012.
John S0rensen: Jeg er n0dt til at g0re forsamlingen opmcerksom pa, at hvis man vcelger det, der
star ovre pa tavlen, sa synes jeg egentlig, at jeg har dokumenteret sort pa hvidt, hvad det kommer
til at koste jer. Vi havde NAA's priser og nog le agentpriser pa de pakker, og hvis vi vcelger kanaler
som det Slipskcer er inde pa nu, sa bliver det den dyre pris, at medlemmerne kommer til at
modtage kanaler, og ikke til den billige pris, som vi modtager kanaler til i dag. Sa jeg vii habe, at I
bakker op omkring bestyrelsens fors/ago Det sidste, som Peder ogsa var inde pa, det er jo et meget
vigtigt element og nyt tiltag, som You See kommer med i foraret. Det er, at I far mulighed for at
vcelge frit nede fra grundpakken. Dvs., at man beheJVerkun at have grundpakken. Sa far man nogle
valgmuligheder derfra og opefter. Og hvis man gerne vii have det uddybet, sa er Ole Madsen fra
You See tilstede blandt forsamlingen i dag. Han vii gerne fortcelle jer noget mere om dette valg. Og
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det er jo et meget spaandende element, for nu beh0ver man kun at have grundpakken, og sa kan
man ellers begynde at vaalge kanaler dernede fra. Det er helt nye ting, der kommer. Sa det er
meget interessant for jer medlemmer, som ikke 0nsker at have sa mange kanaler. Og hvis man
vaalger del. derovre, sa 0delaagger man sadan set den mulighed, som I har ved at k0be
grundpakken og vaalge" det I har behov for at se.
Dirigenten: Inden du far ordet Erik Lauridsen, vii jeg lige h0re om generalforsamlingen
interesse i, nar nu Die Madsen er her, at vi skallade ham fa ordel.

har

(Der svares JA fra salen).
Dirigenten: Der var en bemaarkning.
Et med/em, der ikke op/yser sit navn: Jeg har lige et sp0rgsmal, som jeg godt lige vii have uddybet
lidt, Sidste ar rettede jeg henvendelse til You See med hensyn til levering af internel. Der fik jeg
den klare besked fra You See, da jeg ringede til dem, at de intet samarbejde havde med NAA. Men
det kan jeg da forsta af det deroppe, at nar vi laver en ny aftale med You See, sa kan jeg ikke
forsta, hvorfor You See siger, at de ikke har et samarbejde med NAA.
Dirigenten: Der var en bemaarkning af Erik Lauridsen.
Erik Lauridsen: Ja, men det var det, at Die Madsen kommer op og lige fortaaller.
John S0rensen: Det sker en gang imellem, men vi har ikke noget internetsamarbejde med You
See. Vi har kun TV-samarbejde med You See. Og det er ikke altid, at deres kundeserviceafdeling
lige ved, at Nyborg findes hernede pa Fyn.
Med/emmets kommentar. Det var n0jagtigt det, jeg fik af vide, at vi ikke var. Der var intet
samarbejde med NAA, hverken med TV eller internel.
John S0rensen: Det var en fejl. Naaste gang du oplever noget sadan, sa ring til os, sa skal vi nok fa
Il2Jstdet
Med/emmet Det har jeg gjort til dig. Sa fik jeg at vide, at jeg se Iv skulle kontakte Dansk Kabel TV,
og det er et og samme selskab.
Dirigenten inviterer Die Madsen til talerstolen.
O/e Madsen, You See: Jeg siger tusind tak, fordi jeg ma deltage i jeres generalforsamling. For det
fl2Jrstevii jeg selvfl2Jlgelig beklage den naavnte misinformation om samarbejdel. Det skal vi nok fa
kigget pa. Men det var jo egentlig ikke, hvad der skulle snakkes om nu og her. Vi skal til at kigge pa
programvalg og alt det her.
Jeg vii sadan set ikke blande mig i den demokratiske proces. I har i jeres antennelaug. Jeg vii bare
forklare jer eller uddybe nogle af de her ting. Og det kunne ogsa vaare, at der var nogen, der havde
enkelte spl2Jrgsmal. Det er rigtigt, som John Sl2Jrensen og Peder Halse papeger, at man har 2
systemer. Man har det, at man kl2Jber programmer sammen til en pakkesystem, som vi har i
pakker. Det er de 3 pakker, som I har i dag, Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke. Sa kan man
ogsa vaalge at ga over og gl2Jre det, som nogle fa foreninger stadig gl2Jr, nemlig at kl2Jber
programmerne enkeltvis, og for ligesom at lave et billede af, hvad det her koster, Peder var
elskvaardig ved at fortaalle lidt omkring, at man kan ga pa nettet og undersl2Jge, hvordan og
hvorledes de forskellige antenneanlaag, deres priser, de er.
Jeg er medlem af en antenneforening inde i Odense, en antenneforening, som ikke kl2Jbersignalet
ved You See, men som kl2Jberdem enkeltvis, vi har stort set de samme kanaler, som I har i jeres
forbindelse, jeg har den store pakke, og den store pakke koster 4.700 og et eller andel. Det er den
pakke, som I skal give 3.885 for de samme kanaler, og det er faktisk det billede, jeg godt vii tegne.
Det er dyrere, nar man skal ga ud og finde ud af, hvilke programmer, man vii have. Og resultatet
bliver stort set det samme, om man vaalger det ene eller det and et, for man vaalger det, man er
vant til have haft. Sa vaalger man automatisk demo Man ser dem ikke alle sammen, men man tager
dem, man kender. Sa resultatet bliver typisk det samme, sadan er det i store traak. Jeg ved godt, at
den demokratiske proces, hvor man selv gar ud og vaalger, det er det bedste for alle, men det er
bestemt ikke det billigste, og det har jeg illustreret pa den made.
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Det med de 2 systemer! Hvorfor er det dyrere med det ene frem for det andet? NAA de er en del af
en stor forening. Den store forening har et medlemstal pa 1,2 million er medlemmer. Det er faktisk
sa mange, som vi har i vores antenneforening. Og der har i 6-7 tusinde af demo Hvis I skal ga ud
og lave jeres egen pakke, skal I ud og forhandle priser med de forskellige programudbydere om at
fa nogen priser som 7.000 medlemmer. Der er det altsa alt andet lige nemmere at forhandle en god
pris hjem, hvis man er 1,2 million medlemmer. Jeg Mber, at I forstar det billede, det er simpelt hen
det, der g0r, at de to ting er forskellige. Og jeg kan ogsa sige sa meget, at Nyborg gjorde det her
for 2 ar siden. De valgte at ga fra det, at man valgte kanalerne selv, og ga over til det her. Det er
der rigtig mange andre end jer, der har gjort.
I Vestdanmark, hvor jeg har med You See at g0re, dvs. efter Storebaalt, Fyn og Jylland, er der 15
antenneforeninger i hele Vestdanmark, der stadigvaak vaalger at k0be deres kanaler se/v, af dem
som You See har et samarbejde med. Det er fordi, at vi har faet den unikke mulighed for at k0be
nog le pakker, som er brede samtidig med en masse gode programmer. Og i de gode programmer
er der f.eks. masser af sport. Det kan godt vaare, at der ikke er sa mange, der er interesseret i
sport, men det er der jo nok alligevel. Og derfor er det sa unikt, at man kan se alle superliga
kampene. Man kan se de engelske kampe, de italienske kampe m.m .. Det er fodbo/d, jeg snakker
om lige nu. Hvis man tog til Sverige eller til Norge eller til England, skulle man op og beta le 2-300
kr. om maneden, bare for at se det program, hvor de sender fodbold, det skal man ikke her, fordi
man har pakkesystemet. Derfor er det en god ide og et godt forslag som bestyrelsen har lagt frem.
Jeg vii ogsa godt lige naavne en lille ting omkring det, der kommer til at ske. Fordi det er rigtigt, at
for 2 ar siden, da jeg stod og var med pa jeres generalforsamling - det var godt nok ikke i de her
fine lokaler, som I faet herude nu, men det var et andet sted i det her hus - der var det sadan, at vi
snakkede om det her med det digitale indtog. Og da snakkede vi lidt om at fa de her bokse ud, sa
man kunne begynde at se det digitale signal. Sa gik vi desvaarre hen og lavede en ny strategi. Og
den strategi gik ud pa, at man ikke beh0vede at have bokse. Man kunne faktisk bare ved at have et
digitalt fjernsyn se alle de her kanaler. Det er selvf01gelig aargerligt, at vi gar hen og laver noget,
som rigtig mange kan have glaade af. Men det var et godt tiltag. Det kom I ikke til at beta le ekstra
for. Til gengaald sa kom vi aret efter og sag de, at nar man har det digitale signal og de digitale
programmer, skal man da ogsa have det i HD. Sa i 0jeblikket har I 10 HD kanaler og 01.03.
kommer den 11 HD kanal. Det er en b0rnekanal. Og vi har en forventning om, at i 10bet af ca. en 3
ars periode, sa er alle kanaler i HD. Det er vores planer. Men hvis de skal vaare i HD, sa kraaver
det, at man er n0dt til en gang i mellem at fjerne nogle analoge kanaler, fordi analoge kanaler
fylder meget, meget mere frekvensmaassigt. Vi har kun et begraanset antal kanaler at g0re godt
med. Sa kan NAA vaalge, at blive den sidste analoge antenneforening ved at have en masse
analoge kanaler - men bare ikke have den mulighed for de digitale. Sa I kan forvente, at der
kommer flere HD kanaler. Og I kan forvente, at vi gradvis skaarer en lille smule ned af de analoge
kanaler. De forsvinder ikke. De ligger der digitalt. Over 50 % af jer har et digitalt fjernsyn
derhjemme, og det gar staarkt. Der bliver flere og flere.
En sidste ting jeg lige vii sige, det er, hvad der sa sker i 10bet af de naaste par maneder. For vi har
ikke stoppet med det her at give nogle flere muligheder, for vi er godt klar over, at det at vaalge
kanaler, det er ikke en valgfrihed at vaalge pakker, men det er en valgmulighed. Vi 0nsker at lave
en mere optimal made at man kan vaalge sine kanaler pa. Vi skrotter ikke pakkerne, fordi det giver
os den mulighed for at k0be rigtigt billigt til de pakker. Men vi giver folk mulighed for - helt nede fra
Grundpakken af - at vaalge de kanaler, man vii have.
Man skal som minimum have Grundpakken. Og sa kan man i 0vrigt vaalge imellem de her 100
kanaler, som der findes. Det gaalder bade dem, der ligger i Mellempakken og i Fuldpakken, og
dem, der slet ikke er med i vores pakker. Dem kan man vaalge enkeltvis. Man skal starte med at
have 4 kanaler, som I kender i dag fra Favoritpakken. Nar man har valgt de 4, man ma se Iv vaalge,
hvilke man vii have. Sa kan man derfra vaalge frit. Kanalpriserne pa de enkelte programmer
kommer til at koste henholdsvis 10, 20, 3D, eller 40 kr.. Det afhaanger af, hvor billige de enkelte
kanaler er. Og derfor er det sp0rgsmal her omkring betalingskanaler nede i Grundpakken. Hvis
man nu har TV3 og Kanal 5, som er nogen af de allerdyreste kanaler, er de ikke med i det univers.
Sadan en kanal vii automatisk komme til at koste meget mere, hvis man skal k0be dem enkeltvis.
En kanal, der koster 3-4 kr. vii typisk komme til at koste 10 kr., nar man vaalger den selv. Men det
far I mulighed for nu, men kun hvis I vaalger regionspakkerne. Nu skal jeg passe pa, at jeg ikke
begynder at snakke. Men jeg er her resten af aftenen, hvis der er flere ting omkring det her.
Oirigenten: Jeg vii h0re jer af, nar nu Ole Madsen er heroppe, om der er nogen, der sidder med et
konkret sp0rgsmal til Ole Madsen
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UI/a Gregersen: Jeg vii godt h0re, nar nu vi har de her 3 pakker, hvorfor er det sa kun den store,
der har sportskanaler og b0rnekanaler? Hvorfor der ikke er noget i pakke 2 og pakke 1? Det synes
jeg ikke er fair for b0rnefamilierne
Ole Madsen: Det er rigtigt. Der er b0rnekanaler nede i Grundpakken, der er Ramasjang. Ellers har
du ret. De kanaler, som er i Grundpakken, og de betalingskanaler, som ligger i Grundpakken, de
afspejler faktisk de kanaler, der er de mest sete i kongeriget Danmark. De kanaler, der ligger i
Grundpakken og Mellempakken, er blandt de 10 mest sete kanaler. De 6 kanaler plus nog le ekstra
Tv-kanaler, er de mest sete kanaler i Danmark, det er derfor.
Dirigenten: Det, som Ulla Gregersen siger, er, at sport ma VCErenoget af det mest sete.
Ole Madsen: Det er faktisk de danskproducerede
kanal 4, Kanal 6, Kanal 5, Charlie og News.

Tv-kanaler.

Dder har vi jo TV3 og TV3 Plus,

Et medlem, der ikke siger sit navn: Det var til Ole, hvornar kan vi forvente, udvidelse af det her TVarkiv?
Ole Madsen: Jeg vii gerne svare pa en masse sp0rgsmal,
pakkerne.

men vi skal passe pa, det er det med

Niels Henningsen: Som jeg ser forslaget fra bestyrelsen, sa vii de medlemmer, der har
boksl0sningen i dag, blive stillet ringere fremadrettet ved at sige ja til det, der i forhold til nu, for nu
far de tilskud til deres boksleje. Og i regnskabet er der ikke sat noget tilskud af. Dvs., vi skal betale
fuld pris i forhold til nu, hvis man samtidigt vii benytte sig af TV-arkiv og lignende. Sa krCEver det
faktisk, at man har en boks. Sa ved at g0re det hele digitalt, sa alle digitale fjernsyn kan se det, sa
kan man stadigvCEk ikke benytte de her tiltag som TV-arkiv, start forfra og lignende. Jeg mener
egentlig, at forslaget er en forringelse af, hvad vi har nu, med mindre vi rent faktisk far af vide, om
der ogsa er tilskud
Erik Lauridsen: Til Ole Madsen: Vi har en grundpakke. Hvis vi lavede en grundpakke uden
betalingsprogrammer og sa det nye, hvor man sagde + + +, sa ender vi i "pay pr. view" til sidst. Det
er nok ogsa det, det ender med i sidste ende. Hvorfor ikke have en grundpakke uden
betalingskanaler? De, der har en grundpakke, har i dag TV3. Det betaler de jo for i min pakke.
Hvorfor ikke lave en grundpakke uden betalingskanaler? Og et sp0rgsmal mere: Det siges, at der
er et panel, der vCElger de kanaler, vi skal se. Hvad bestar det panel af?
Dirigenten: Jeg forstod det saledes, at det ogsa var et sp0rgsmal til Ole Madsen
Knud Hansen: Der var en heroppe, der beklagede sig over, at han ikke fik noget tilskud til sin boks.
Jeg far da heller ikke noget tilskud til boksen, som jeg skal hen og k0be nu. Og jeg kan heller ikke
se, hvorfor vi andre medlemmer, som ikke bruger boksen, skal beta le tilskud til dem, der vii have
boksen. Jeg synes, det er forkert. Vi har et kontingent, og hvis man vii have de der kanaler - bade
digitalt og analogt - sa ma man betale for det. Det g0r jeg.
Ole Madsen: Man kunne godt vCElge at have taget nogle andre kanaler end dem, der nu er i
grundpakken. Men i og med at der er 2 kanaler, der er betalingskanaler - der er faktisk reelt 3 men de 2 af dem, det er to vCEsentlige spiller pa markedet. Det er TV3, der er hovedkanalen pa
Viasat, og Kanal 5 er hovedkanalen pa SBS. Og sa findes der en 3. kanal: TV2. TV2 bliver ogsa
betalingskanal fra nCEstear af.
I 0jeblikket har man det sadan, at der er et lovforslag, der er til h0ring nu her, hvis man ikke har
betalingskanaler nede i grundpakken, skal man ikke beta le for TV2 ned i grundpakken. Sadan er
reglerne faktisk lige nu. Og sa star vi jo faktisk lidt darligt stillet, os der har valgt den her 10sning.
Det har politikerne fundet ud af, at det er en darlig ideo For det resultat g0r, at man vCElger at sige,
nu skal man ikke have det der med, at betalingskanalerne ma VCErei Grundpakken. Sa vCElger man
faktisk ogsa at sige, som politikerne ogsa har efterspurgt, at man fik desto st0rre valgfrihed. Sa vii
programudbyderne
ikke VCEre med til at lave frit valg nede fra Grundpakken af. Og en af
betingelserne for, at frit valg er nede fra Grundpakken af, det er, at nogle af de her betalingskanaler
skal VCEre i Grundpakken el/er et andet sted i systemet. Pa den made har vi faet mest muligt
0konomisk gavn ud til jer som forbrugere. Det er at have de her 2 el/er 3 betalingskanaler fra
01.01.2012.
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Og nu sa jeg en liste over de 10 mest sete kanaler i 3. kvartal 2010:
1

TV2

2

OR

3

TV3, som den 3. mest sete kanal. Nu kan jeg godt se, at TV3 ikke lige er malgruppen
for jer, men der ma vcere nogle andre, der ser de. Det er de unge mennesker. Dem
skal vi altsa ogsa tcenke pa
TV 3 plus
Kanal 5
OR 2
TV2 News
TV2 Charlie
TV2 Zulu
Kanal4

4
5
6
7
8
9

10

Den made, man finder ud af det, er ikke nog et, som You See afg0r. Det er nog et, der kaldes TV
media maling.
Vi bruger det ogsa, nar I fortceller mig, at I godt vii have sMan en kanal her pa jeres net. Sa Iytter
jeg til det og tager det med hjem og foreslar det. Men der er jo ogsa andre, der er ude til andre
m0der. De kommer med noget. De ting, der kommer ind, de, der ringer ind og fortceller, hvilke
kanaler, de gerne vii have, de er ogsa med til at prcege udviklingen. Plus en anden lille ting: Det
gcelder jo ogsa om at fa de her ting til den billigst mulige pris. For det er jo lige det. Jeg kan jo h0re
i sidste ende, at det jo er jer, der vii have de sa billigt som muligt. Sa nytter det jo ikke nog et, at vi
scetter nogle kanaler ned og laver om pa det he/e. Sa bliver I ogsa sure pa os. Sa vi fors0ger
virkeligt at g0re det her med gelinde. Og det er godt, det ikke er mig, der tager alle beslutningerne.
En fra sa/en: Hvad koster boksen?
O/e Madsen: Prisen for boksen? Den koster 2.700 kr. Men I kan leje den med kort for 89 kr.
I de 2700 kr. skal du have de 30 kr. for leje af kort oveni, hvis du k0ber den.
Men det kan godt vcere, at det ma vcere under eventuelt med de 0vrige Sp0rgSmal. Jeg vii ikke
blande mig i jeres debat.
Dirigenten: Jeg kiggede lige pa bestyrelsen, og de har ikke gjort handling til at kommentere de
fremsatte forslag yderligere. Dvs., vi har 2 forslag, som generalforsamlingen skal forholde sig til. Ud
fra det jeg har h0rt, sa er det min vurdering, at det mest indgribende forslag er cendringsforslaget.
For ud fra det, som vi har faet forelagt, kan der vcere nogle 0konomiske konsekvenser forbundet
med en vedtagelse af forslaget. Sa derfor vii jeg i f0rste omgang stille cendringsforslaget til
afstemning.
Og cendringsforslaget fra Erling Slipskcer Iyder, at bestyrelsen bemyndiges til at indga en 2 arig
aftale med programleverand0r.
Aftalen skal baseres pa afholdelse af en brugerafstemning for
programflade, som det blev besluttet ved generalforsamlingen
i 2010, og dvs. at der ligger et
pakrav til bestyrelsen, at hvis det bliver vedtaget, skal der holdes brugerafstemning
i 2012
umiddelbart inden en ny 2 arig periode udl0ber.
Jeg skal h0re, om der er nogen, der 0nsker skriftlig afstemning?
Jeg har noteret mig en anmodning om skriftlig afstemning. Og vedtcegterne siger, at det kan et
enkelt medlem bede om.
Det, som man skal forholde sig til i f0rste omgang, er altsa cendringsforslaget som indeholder
bemyndigelse til en fortsat 2 arig aftale, men samtidig et pakrav til bestyrelsen om at gennemf0re
afvikling af brugerafstemning i 2012. Hvis man kan stemme for det cendringsforslag, skal man pa
en af de gmnne taloner skrive JA. Hvis det er sadan, at man ikke 0nsker og stemme for
cendringsforslaget, skal man markere det med et NEJ. I skal bruge den 0verste stemmeseddel altsa stemmeseddel A eller litra A. Hvis I ikke 0nsker at afgive stemme, kan I aflevere en blank
eller Jade vcere med at aflevere. Er der sp0rgsmal til afstemningen?
Sa ma der stemmes.
Dirigenten: Jeg skal lige h0re, om der sidder nogen i forsamlingen, som 0nsker at afgive stemme,
men som ikke har faet afleveret stemmesedlen. Jeg kigger rundt og noterer mig, at alle, der vii
stemme, har afgivet stemme og har afleveret til stemmetcellerne.
Sa suspenderer
vi
generalforsamlingen, og lader stemmetcellerne tce/le op.
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Dirigenten: Ja, sa genoptager vi generalforsamlingen.
Og jeg kan sige til generalforsamlingens
orientering, at der er 84 stemmeberettigede
husstande m0dt i aften, der er ogsa afgivet 84
stemmer. Og de er faldet sadan ud, at 68 har stemt NEJ, 13 har stemt JA og 3 er blanke, dvs. at
cendringsforslaget er forkastet.
Derefter vii jeg scette bestyrelsens forslag til afstemning. Og det er, som I kan se pa skcermen
heroppe, at der bliver lavet en ny 2 arig aftale med You See om levering af Tv-signaler. Jeg skal for
god ordens skyld ogsa her sp0rge, om der er nogen, der 0nsker skriftlig afstemning. Det er ikke
tilfceldet. Sa vii jeg bede de af jer, som kan stemme JA til bestyrelsens forslag om at markere det
ved, at rcekke de gmnne sedler i vejret. Tak for det! Sa vii jeg bede de af jer, som stemmer NEJ til
bestyrelsens forslag om at rcekke de gr0nne sedler i vejret. Der er ingen NEJ stemmer. Jeg kigger
pa stemmeudvalget, og stemmeudvalget er enige med mig. Sa lader vi notere, at bestyrelsens
forslag er tiltradt og godkendt af generalforsamlingen ved handsoprcekning.
John S0rensen: Tak for det, sa kan vi oplyse at priserne for 2011 bliver
Grundpakken
Mellempakken
Fuldpakken

kr.

kr.
2.690,-

kr.

3.885,-

1.060,-

Forslag 2. Forslag fra Finn Andersen - Foreslar, at der nedtages flere gratis tv-programmer
Dirigenten: Det nceste forslag, som generalforsamlingen
skal forholde sig til, er forslaget fra Finn
Andersen om nedtagelse af flere gratisprogrammer. Jeg skal lige h0re fra Finn Andersen, for sa
vidt jeg forstar, efter vi har faet en orientering fra Ole Madsen, sa trcekker du dit forslag.
Finn Andersen: Ja
Dirigenten: Det er trukket.
Forslag 3. Forslag fra Erik lauridsen
Dirigenten: Sa er
generalforsamlinger,

Referat af de arlige generalforsamlinger

der et forslag fra Erik Lauridsen vedmrende
af referat af de arlige
og jeg lceser lige i sin fulde helhed forslaget op. Det er indsendt palydende:

Forsla~ 1 Referat af de arli~e ~eneralforsamlin~er.
Der skal udarbejdes

et udf0rligt

referat

af generalforsamlingen

med en klar beskrivelse

af de

emner, der har VCEret diskuteret, og hvilke beslutninger der er truffet . Mod forevisning af gyldigt
medJemsbevis skal referatet kunne ses pa NAA's kontor, og man skal mod en symbolsk betaling
kunne fa udleveret

en kopi af referatet

(f. eks Kr. 2,-).

Det er forslaget fra Erik Lauridsen, jeg ved ikke, om du lige vii kommentere forslaget
Erik Lauridsen: Jeg blev rimelig sur pa John sidste ar efter generalforsamlingen.
Der var et lille
kort, meget fa linjers referat fra generalforsamlingen. Sa spurgte jeg ham, om jeg ikke kunne fa lov
at se referatet af den generalforsamling. Det kunne jeg ikke. Sa nu stiller jeg det forslag her. Jg vii
da gerne vide, hvad der bliver skrevet i sadan et referat. Hvad skal der skjules noget for? Lad os da
fa et referat, der spejler, hvad der er besluttet, og hvad der er blevet omtalt osv. Der stod kun en 67 linjer. Det var alt - forslag forkastet, forslag vedtaget. Det er da ikke nogen fyldestg0rende
information. Det er da for medlemmerne. Vi vii da vide, hvad der er sket. Der er 7.500 medlemmer.
Der ma da vcere andre end mig, der ogsa gerne vii vide, hvad der er foregaet. Sa har jeg godt nok
skrevet det med kopi. Vi kan jo selvf01gelige ogsa lcegge ud pa hjemmesiden. Jeg vii gerne have et
udf0rligt referat, sa jeg kan se, hvad der er foregaet.
Dirigenten: Jeg skallige sige til forsamlingens orientering, inden vi giver ordet til bestyrelsen for at
svare pa det her indlceg, at sadan som vedtcegternes § 9 stk. 7 er udfcerdiget, da fremgar det af
vedtcegten, at der i protokollen skal f0res en kort beretning over forhandlinger. Det er det, der
vedtcegtsmcessigt er bestemt om protokollater.
John S0rensen: Vi har altid lavet et reterat at vores generaltorsamling, som dirigenten har skrevet
under og godkendt. Men vi vii meget gerne fra bestyrelsen bakke Erik op og lcegge referatet fra
generalforsamlingen ud fremadrettet. Sa det kommer ud fra 2011.
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Dirigenten: Jeg vrelger at tage det til indtregt for, at man ikke formelt emsker dette her forslag til
nogen afstemning. Men det nu er f0rt til protokols, at bestyrelsen har im0dekommet anmodningen
fra medlemmet, og derfor sretter vi det ikke til afstemning, er det i orden?
John S0rensen: Ja.

Forslag 4. Forslag fra Erik Lauridsen
bestyrelsen

Afl0nning

af

formand

og

vederlag

til

Dirigenten: Sa er der et yderligere forslag fra Erik Lauridsen, og det vedr0rer afl0nning af formand
og vederlag til bestyrelsen, og forslaget Iyder i sin helhed:

Forslag 2. Atl0nning at tormand. og vederlag til bestvrelsesmedlemmer.
Pa den arlige generalforsamling
bestyrelsesmedlemmer

skal st0rrelsen

af 10n til formanden

fastsCEttes, og sendes til afstemning

og vederlag til

for godkendelse.

Erik Lauridsen: Vi har set nogle grelle eksempler rundt omkring, hvordan at bestyrelser bare har
taget til sig, uden at vi har mulighed for at kontrollere det. Oet er derfor, jeg stiller det her forslag, sa
vi vedtager pa generalforsamlingen, hvad bestyrelsen og formanden skal afl0nnes med. Oet er da
bade til hans egen fordel og til medlemmernes forde!. Sa ved man, at de ikke kan tage af kassen.
Sa skal vi bare finde et rimeligt bel0b, hvad formanden skal afl0nnes med.
Og sa vii jeg gerne vide: Hvad laver formanden for de der hundrede og nogen og tredive tusinde.
For i sin tid, da det blev lavet om, da John tidligere var forretningsf0rer, da betingede han sig og fa
sit forretningsf0rerhonorar
med over som formand pa den generalforsamling, hvor det blev rendret.
Sa blev der ansat en kontorassistent og oprettet et kontor. Sa lad os fa en diskussion om, hvor
meget formanden skal have i 10n. Og hvad far de andre bestyrelsesmedlemmer?
Vi aner ikke en
pind. Oet er det, det drejer sig om.
Dirigenten: Jeg skal ogsa lige her sige, at John S0rensen selvf01gelig skal have ordet. Men vi
gennemgik regnskabet, og her fremgar bade honorar, og hvad der bliver afholdt til bestyrelsesmedlemmer. Oet fremgar af regnskabet. Og sadan som jeg erindrer det, har det vreret sadan, at
noterne er gennemgaet ud over regnskabet, uden at det blev kommenteret. Jeg skal ogsa lige sige,
at jeg skylder at sige som dirigent i hvert fald, at beslutningen om vederlag til formanden er en
generalforsamlingsbeslutning.
Oet er ikke bestyrelsen, der har besluttet det.
John S0rensen: Jeg kan sadan set blive lidt harm over, at I beskylder os nresten for at tage af
kassen. Sadan fornemmer jeg det. Nu jeg har vreret med siden 1988. Og jeg har fremlagt
regnskabet for hvert eneste ar og staet her og fortalt helt klart og tydeligt, hvad formanden har faet,
og hvad bestyrelsesmedlemmerne
har faet. Sa der er overhovedet ikke noget at lregge skjul pa.
Oet kan jeg ikke forsta.
Jeg ved ikke, om det er fordi, der er ved at ske noget med din hukommelse, men den 5. februar
2008 var du selv med til at beslutte, hvad min 10n skulle vrere. Sa jeg kan egentlig ikke se, hvorfor
man skal gentage det en gang til og beslutte, hvad min 10n skal vrere, nar man har besluttet det pa
en generalforsamling. Sa jeg kan egentlig ikke se, hvad dit problem er.
Sa synes jeg, at det er skrub hamrende forkert, at bestyrelsen ikke se Iv kan bestemme over, hvad
et bestyrelsesmedlem
skal have. Om de far 5.000,- kr. eller 10.000,- kr .. for at passe vores
hjemmeside, info-kanal og bruger masser af tid pa det. Oet mener jeg ikke, at generalforsamlingen
skal beslutte. Oet har aid rig tidligere vreret et problem. Vi har aldrig taget af kassen. Vi er aldrig
blevet d0mt for noget som he 1st,sa du ma kunne stole pa os.
Sa synes jeg, at man skal forkaste forslaget.
Dirigenten: Jeg skallige

h0re, om det giver anledning til bemrerkninger

fra forslagsstilleren?

Erik Lauridsen: Jeg er fuldstrendig med pa, at en formand g0r noget - og tilsvarende
bestyrelsesmedlemmer.
For ar tilbage fik man ikke en pind for sadan noget. Oer var ikke ingen, der
gad sidde i bestyrelsen. Oet skal honoreres. Oet er slet ikke det, jeg siger. John, lav din egen
beslutning om, hvor meget stigningen skal vrere. Sa frerdig med det! Oet er ikke bare sadan, at det
er nog et, de selv bestemmer. Oet er trods alt medlemmerne, der bestemmer.
Dirigenten: Jeg er n0dt til lige at korrigere. Oen stigning, der er, er jo i henhold til den
generalforsamlingsbeslutning.
Oet er en almindelig fremskrivning, som blev besluttet pa den
generalforsamling. Oet er ikke sadan, at man sidder i bestyrelsen og bestemmer det.
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Sa vii jeg lige h0re, om Erik Lauridsen fortsat 0nsker forslaget taget under afstemning?
Erik Lauridsen: Det er jo bare for at fa en debat i gang
Dirigenten: Sa forslaget 0nskes ikke taget under afstemning?
Erik Lauridsen: Nej
Dirigenten: Sa er forslaget trukket
Pkt. 07: Valg at bestyrelsesmedlemmer
(Formand, bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter vc:elges samtidig til NAA Info-Kanalen).
Leif Petersen (Modtager genvalg)
Alex Reinholdt(Modtager genvalg)
Dirigenten:
Sa er vi henne valghandlingen,
altsa punkt 7 i dagsordenen.
Der skal
generalforsamlingen forholde sig til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Pa valg er Leif Petersen og
Alex Reinholdt, og det er bestyrelsens indstilling, at de bliver genvalgt. Og de har tilkendegivet, at
de modtager genvalg.
Jeg skal h0re, om der er andre forslag? Jeg hmer ikke andre forslag. Det tager jeg til indtc:egt for,
at de 2 er genvalgt for en ny 2 arig periode.
Pkt. 08: Valg at 2 bestyrelsessuppleanter
Dirigenten: Sa er vi kommet til punkt 8, som er valg af bestyrelsessuppleanter,
udbede mig forslag.

og der skal jeg

Erik Lauridsen: Den eneste, der blev valgt pa sidste ars generalforsamling, det var John. Alle andre
er pa valg. Suppleanter, de bliver valgt for 1 ar ad gangen eller 2 ar. Det skal vc:elges, hvor lang tid,
de skal vc:elges, sa man kan have et skift hver andet ar. Den eneste, der blev valgt sidste ar, det
var John.
Tom Bjo/er. Hvad med mig?
Erik Lauridsen: Ja, men du blev genvalgt.
Tom Bjo/er. Nej, jeg blev valgt sidste ar.
Erik Lauridsen: Det er ikke rigtigt
Dirigenten: Vi skal vc:elge 2 bestyrelsesmedlemmer
i ar. Det tror jeg lige, jeg sagde f0r. Man traf jo
en vedtc:egtsc:endring om, at bestyrelsen skulle nedsc:ettes til 5 bestyrelsesmedlemmer.
Sa der skal
vc:elges 2 i ar. Det er i overensstemmelse
med vedtc:egterne. Det er rigtigt, at suppleanter skal
vc:elges for 2 eller 1 ar. Det er derfor, vi skal have valgt nogle suppleanter nu. Men der skal ikke
vc:elges yderligere bestyrelsesmedlemmer
end de to, der er valgt. Jeg skal anmode om forslag til
suppleanter.
Fra sa/en: Finn Andersen
Dirigenten: Jeg har faet Finn Andersen bragt i forslag. Er Finn Andersen indstillet pa at modtage
valg?
Finn Andersen: Ja.
Dirigenten: Jeg skal h0re, om der er yderligere forslag? Vedtc:egten foreskriver, at der skal vc:ere
valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Hvis ikke jeg far andre forslag sa vii jeg lade Finn Andersen
notere som 1. suppleant, idet han er foreslaet her pa generalforsamlingen.
Fra sa/en: Halse
Dirigenten: Peder Halse er foreslaet.
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Peder Ha/se: Na, skal vi tage den som suppleant da.
Oirigenten: Peder Halse er indstillet pa at modtage valg som suppleant. Sa har vi 2.
Der bliver spurgt, hvad 10nnen er til bestyrelsessuppleanter.
Der ma jeg desvrerre skuffe dem, der
nu har stillet deres mandat til radighed: Det er ikke honoreret.

Det er jo selvf01gelig praktisk, nar man jo har det postyr, hvor man vrelger suppleanter hvert ar, at
man sa ogsa far afklaret, hvem der skal vrere 1. suppleant, og hvem der skal vrere 2. suppleant.
Det g0r det i hvert fald noget nemmere, hvis der er frafald i bestyrelsen. Man kan g0re det, at man
overlader det til suppleanterne og bestyrelsen selv at finde ud af det. Ellers skal jeg i hvert fald
bede om en afklaring her pa generalforsamlingen.
Med mindre jeg far Finn Andersen og Peder
Halse til at nikke genkendende til den bemrerkning, der kom om, at vi lod Finn Andersen notere
som 1. suppleant og Peder Halse som 2. suppleant, eller skal vi have en afstemning?
Peder Ha/se: Jeg har intet imod det. Men det har bare altid vreret sadan, at det k0rte lige. Men
altsa, det kan godt vrere, at man som dirigent vurderer det pa anden made
Oirigenten: Det er i hvert fald nemmere at forholde sig til, hvis det af protokollatet fremgar, hvem
der er 1. suppleant. Og det er jo generalforsamlingen,
der skal forholde sig til, hvem man 0nsker,
der skal indtrrede i bestyrelsen, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne
far forfald. Og derfor b0r det
ogsa vrere generalforsamlingen, der forholder sig til, hvem man skal notere som 1. suppleant og 2.
suppleant, medmindre at de pagreldende siger, at de godt selv kan finde ud af det. Sa har vi bare
ikke noteret i protokollatet eller referatet, hvem det sa er, der skal indtrrede. Der er forslag om
lodtrrekning, hvis Peder Halse og Finn Andersen kan leve med det, sa kan jeg ogsa.
Fra sa/en: Det er normalt pa en generalforsamling,

at den, der er 1. valgt, er 1. suppleant

Oirigenten: Ja, men vi har kun 2, der skal vrelges. Man er ikke f0rstevalgt, fordi den ene bliver
nrevnt f0r den anden. Sa er det jo ikke i en prioriteret rrekkef01ge, man n0dvendigvis bliver nrevnt.
Knud Hansen: Jeg foreslar, at generalforsamlingen
generalforsamlingen tage stilling til det forslag

vrelger den, som blev opstillet f0rst. Sa kan

Oirigenten: Det rendrer jo ikke noget ved, at vi sa skal have en afstemning alligevel. Sa det g0r jo
ingen forskel. Jeg noterer, at Finn Andersen og Peder Halse kan leve med, at de lige stillet som
suppleanter, og at det foregar ved lodtrrekning, og hvis jeg ikke h0rer indvendinger pa det fra
generalforsamlingen, sa lader vi det notere.
Gert S0rensen: Vi b0r vrelge en rrekkef01ge
Oirigenten: Der er anmodning fra generalforsamlingen
om, at der vrelges en 1. suppleant, og det
far mig til som dirigent at sige, at sa skal generalforsamlingen have den mulighed.
Er der nogen, der 0nsker skriftlig afstemning?

Nej.

Sa vii jeg bede de af generalforsamlingen,
som 0nsker Finn Andersen noteret som 1. suppleant,
om at markere det ved at rrekke den gmnne seddel i vejret. Sa vii jeg bede de, som 0nsker Peder
Halse som 1. suppleant, om at markere det. Jeg tror, at det er rimeligt abenbart, at
Finn Andersen - 1. suppleant
Peder Halse - 2. suppleant.
Pkt. 09: Eventuelt
Oirigenten: Sa er vi kommet til eventuelt, og som jeg sagde indledningsvis, sa var der kommet et
indlreg fra Erik Lauridsen. Der var nog le forhold eller nogle emner, som han gerne ville have
debatteret her pa generalforsamlingen. Men da de ikke fremstod som egentlige beslutningsforslag,
sa var Erik Lauridsen 09sa indforstaet med, at vi diskuterede disse emner her under eventuelt.
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Og det f0rste emne, som der skal diskuteres, er sp0rgsmalet om Infokanalen. Jeg har noteret mig,
at det blev anf0rt og tilkendegivet ogsa i beretningen. Sa jeg skal h0re Erik Lauridsen, om man
0nsker yderligere debat eller diskussion om det emne?
Erik Lauridsen: Nej
Dirigenten: Sa er der sp0rgsmalet
omkring afstemning af programmer.
Det, der ligger i
anmodningen fra Erik Lauridsen, sadan som jeg forstar det, er primrert at fa forevist en beregning altsa fa nogle tal pa. Det har vi ogsa haft med i beretning og forslag. Jeg skal h0re, om det giver
anledning til yderligere bemrerkninger.
Erik Lauridsen: Det er jo prisvrerdigt, at bestyrelsen har kigget lidt pa sadan nogle forslag, som
kommer ind under punktet til debat, som jeg har skrevet ned her. Dels at bestyrelsen har fundet ud
af, at der er mange medlemmer, der gerne vii have lidt af vide om priser. Det er prisvrerdigt ogsa
vedmrende programmer. Vi har aldrig faet af vide, hvad det koster.
Dirigenten: Sa var der yderligere et emne, det var om betalingskanaler
en forklaring fra ale Madsen. Det har ogsa i beretningen vreret anf0rt.

i Grundpakken.

Vi har faet

Det nreste emne, som man 0nsker debatteret, er tilskud til boksleje. Det har ogsa vreret bemrt. Jeg
skal h0re, om man ogsa betragter dette emne vreret uddebatteret.
Erik Lauridsen: Jeg b0jer mig pa de tre emner.
Dirigenten: Sa er der et sp0rgsmal om regnskabet for 2009 og budget for 2010. Jeg vii lige lrese
op, hvad Erik Lauridsen har skrevet. Det er ogsa noget, som vi har vreret inde pa. Han har i sit brev
til bestyrelsen skrevet:
F0r afstemningen om regnskabet for 2009 blev der gjort indsigelse mod, at der var en sammenblanding af
bade regnskab for 2009 og budget for 2010. Bestyrelsen besluttede derfor f0rst at afholde afstemning om
regnskabet for 2009, og regnskabet blev vedtaget. Man glemte dog at scette budgettet for 2010 under
afstemning, dette medf0rer at antennelaugets bestyrelse reelt ikke kan afholde nogle godkendte udgifter i

2010.
John S0rensen har vreret inde pa det, og jeg kan kun give John S0rensen ret. Budgettet er ikke til
afstemning pa generalforsamlingen, men regnskabet er selvf0lgelig. Jeg kan heller ikke genkende,
at der var indsigelser mod sammenblandingen.
Det jeg forstod, og det er der f0rt til protokols, det
var jeg inde og kigge pa, var et sp0rgsmal om at fa oplyst budgettallene. Og det har man ogsa faet
oplyst - ogsa sadan som regnskabet er fremlagt i aften. Jeg skal h0re, om det giver anledning til
yderligere bemrerkninger. Ellers betragter jeg ogsa det em ne, som uddebatteret.
Sa er der en bemrerkning om radiokanaler, og her skriver Erik Lauridsen til bestyrelsen:
Det er dog prisvcerdigt, at bestyrelsen fulgte forslaget pa generalforsamlingen om at indlcegge radio" Tirol"
i programfladen for radiokanaler. Dette til trods, at det var bortfaldet pa grund af vedtcegtsmcessigt protest
pa generalforsamlingen.
Det var bare, som
generalforsamlingen

jeg

forstod

det,

en

tilkendegivelse

man

ogsa

0nskede

at

give

Erik Lauridsen: Ja
Dirigenten: Sa er der endeligt et generelt punkt fra Lauridsen, hvor Erik Lauridsen til bestyrelsen
har skrevet:
Det vii klcede bestyrelsen meget, hvis man indgar i en positiv dialog med medlemmerne, og en bedre
information om hvad der foregar i antennelauget save I i dagligdagen som pa generalforsamlingen.
Sa vii
en stor del den negative stemning pa de arlige generalforsamlinger
undgas. Det er fuldstcendig
uacceptabelt at dialogen mellem bestyrelsen og medlemmerne skal forega via lceserbreve i dagspressen.
Hvorfor er debatsiden "Forum" kun envejskommunikation?
Jeg skal h0re, om Erik Lauridsen vii have ordet?
Erik Lauridsen: Det debatemne her er ment som noget positivt. At vi begynder at snakke sammen
om, hvad der foregar i stedet for, at vi ikke far nog et af vide. Det gCElder iSCErdiskussioner over de
senere ars generalforsamlinger. Vi far ikke noget af vide. Jeg siger nu: hvorfor ikke helt abent og
rerligt fortrelle hvad der foregar.
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Dirigenten: Jeg skal h0re, om det giver anledning til kommentarer og bemaarkninger fra
bestyrelsens side af? Sa bliver denne her bemaarkning i hvert fald f0rt til protokols, og sa ma vi ga
ud fra, at bestyrelsen tager denne bemaarkning til efterretning.
Sa skal jeg h0re, om der er andre, der 0nsker ordet under eventuell. Der er mange. Jeg sa f0rst
Gorm Jensen.
Gorm Jensen: Det vedr0rer det nyeste af det, som Ole Madsen var oppe og fortaalle om forholdet
omkring kanaler i Grundpakken. Sa sidder jeg og far en ideo Hvis der er en del, for hvem det er et
stort irritationsmoment, at Grundpakken bliver noget dyrere, fordi der if01ge de aftaler, som vi laver,
og naasten ikke er til at slippe ud af, skal vaare nogen betalingskanaler i den her Grundpakke. Sa
sidder jeg og forestiller jeg mig, om man ikke kunne taanke sig, at foreningen opdelte sig i 2 - en
slags divisionering - hvor man var faalles om nogle ting og ikke faalles om andre af foreningens
aktiviteter, nemlig kanaludbuddel. Sa er der forening 1, hvor alle, der var med i en st0rre pakke, de
la, og sa havde man en forening 2, som kun var for de medlemmer, der vii have Grundpakken
uden de her betalingskanaler. For nar man sa skulle forhandle med You See, sa har man det antal
medlemmer, af dem, som har en st0rre pakke. Er det ikke en model til overvejelse? Vi beh0ver
ikke at tage de medlemmer med, der ikke vii have nogen som helst betalingskanaler.
Dirigenten: Jeg har lige en herre derover, sa har jeg Johnny Andersen, og sa har jeg S0rensen.
Jan Vang Vede/: Jeg har et sp0rgsmal, og det er vedr0rende skift af pakke. Jeg ringede til kontoret
lige omkring juletid, fordi jeg ville skifte pakke og fik den besked, at det kunne jeg ikke g0re pa
nuvaarende tidspunkl. Det kunne f0rst vaare inden slutningen af februar, nar man havde en aftale
med en leverand0r. Star det stadigvaak til troende, eller er der aandret pa denne dato, nar man vii
skifte pakke?
Dirigenten: Jeg skallige

h0re, om bestyrelsen vii svare pa det her nu?

John S0rensen: Det star til troende. Hvis man vii ga opad, kan man altid skifte. Men hvis man vii ga
ned i pakke, skal det ske inden den 28. februar.
Dirigenten: Sa er det Johnny Andersen og sa var det S0rensen
Johnny Andersen: Jeg har bare lige et sp0rgsmal til vores mand inde fra You See. Jeg kunne jo
bare have valgt at ga over at sp0rge ham. Men jeg taankte, at det jo kunne vaare, at der var nogen i
forsamlingen, der godt kunne taanke sig at fa et svar pa det samme sp0rgsmal. Vi har jo vores
internet gennem Dansk Kabel TV, og sa far vi vores programmer via You See. Indtil for nog le fa
maneder siden blev det endeligt langt om laange muligt for os, ogsa at fa adgang til You See Play.
Det kunne man ellers ikke f0r, fordi vi havde internet gennem Dansk Kabel TV. You See har jo
ogsa en anden rigtig god service, synes jeg, og det er, at man kan se sine tv-programmer pa sin
computer. Er det noget, som You See har planer om, at vi, som har Dansk Kabel TV, ogsa kan fa
glaade af den service pa et eller andet tidspunkt?
Gert S0rensen: Det er angaende det her forslag med at aandre medlemskabet af foreningen for 2
eller 3 kr. Det synes jeg er en meget darlig ide, fordi man er medlem af foreningen, uanset om man
har den ene eller den anden pakke. Pakkevalget har ikke noget med medlemskabet at g0re. Derfor
er det en utrolig darlig ide at dele os op.
Preben Oksb0/: Ma jeg have lov til at sige tak til den her bestyrelse, fordi bestyrelsen er med til at
bestemme, hvilken baggrundsmusik, der bliver spillet. Det har ikke aandret karakter, og dvs. at man
som musiker godt kan h0re del. Hvem star for musikken her?
Dirigenten: Jeg ved ikke hvor mange af jer, der h0rte svarel. Men det skal I selvf01gelig have
lejlighed til at h0re ogsa. Jeg skallige referere, hvad der blev sagt ovre fra bestyrelsespanelel. Det
er, at man har en computer staende til at levere den her underlaagningsmusik. Det er sa de, der
f0der den her computer, der bestemmer, hvad det er for en musik, der bliver lagt ind. War det ikke
svaret? Med andre ord, det er en i bestyrelsen, der ligger musikken ind.
Jeg villige sige til Gorm Jensen for at f01ge op pa Gert S0rensens indlaag, at sa far du et A og et B
medlemskab, og det kraaver i hvert fald en vaasentlig aandring af vedtaagterne.
Det var et konkret sp0rgsmal til Ole Madsen, jeg ser ikke yderligere markeringer, sa hvis Ole
Madsen lige vii komme op og svare.
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Ole Madsen: Sp0rgsmalet omkring web-tv: Det er jo ogsa en ting, som You See leverer. Jeg
kender ikke til produktudviklingen pa Dansk Kabel TV's platform for nuvrerende. Jeg har ingen
anelse, om de kommer med sadan et setup. Som udgangspunkt er det et setup med web-tv, det
har ligget pa You See's platform. Og sa har Dansk Kabel TV nu faet adgang til You See Play.
Hvordan det ligger i forhold til web-tv, det ved jeg faktisk ikke.
Ma jeg have lov til at give en lille kommentar yderligere? Der er nogle, der snakker om det her med
Grundpakken - med at differentiere tingene. Men teknisk er det meget svrert at lave sadan nogle
ting. Og der er ogsa andre ting, der ogsa er vigtige ved jer, som antenneforening. Hvis man ikke
0nsker noget som helst andet end bare nogen danske Tv-kanaler, der ikke koster nog et, sa kunne
man jo vrelge noget andet. Sa kunne man vrelge det, der kommer oppe fra luften af. Sa man skal
jo ikke lave det samme, som kan g0res pa en anden made ogsa. Derfor laver man det jo en lille
smule anderledes i antenneforeningerne og ved You See.
Sa tog jeg lige ordet igen, for jeg fik faktisk et sp0rgsmal hernede. Der var nog le, der havde lidt
svrert ved lige at forsta, hvad det egentligt er, der lige sker 01.01.2012. Der sker det, at vi da ikke
kan bruge de gammeldags fjernsyn, og system et bliver lavet om. For de, der har boksen, sker der
ikke noget. Det er nemlig boksen, der laver tingene om. Der er sa nogle, der har de her Tvapparater, hvor der er Mpeg2 fjernsyn. Der vii man ikke fra 01.01.2012 kunne se alle kanalerne pa
det tidspunkt. Der er jo sa den 10sning, at sa kan man vrelge at fa sadan en boks, sa man ikke skal
skifte dette fjernsyn. Jeg Mber, at det var klart svar nok.
Der sker ikke noget med vores systemer i 2012, det fortsretter
orden, sa I skal ikke vrere bekymret omkring det her.

bare derudaf. I har systemerne
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Dirigenten: Tak til Ole Madsen
Fra salen: Vi fik lige fastslaet, at man kun kan skifte nedad inden 28. februar. Hvis nu det "Frit Valg"
starter 1. april, dispenseres der sa eller hvad? For ellers er der jo temmelig. nogle maneder, hvor vi
ikke kan f01ge udviklingen.
Dirigenten: Jeg skal lige sige, at bestyrelsens svar pa dette var, at nar det trreder i kraft med Frit
valg, vii bestyrelsen dispensere, fordi det ellers ikke giver nogen mening med Frit Valg, er det rigtigt
refereret?
Bestyrelsen: Korrekt
Finn Andersen: Nu ma vi jo se, om "You See-manden" han vii svare pa det. Til vores computer for
at se fjernsyn, kan vi jo fa sadan en Iille bitte antenne med USB-stik. Vii You See svare pa, om vi
ogsa kan se de programmer, de sender ned.
Ole Madsen: Hvis det er det, du snakker om, der hedder web-tv, man kan se pa sin computer, sa
ved jeg ikke, om det kan lade sig g0re, for det er Dansk Kabel TV, det k0rer via internetudbyderen,
sa det ved jeg ikke.
Dirigenten: Er det svar pa sp0rgsmalet?
Finn Andersen: Ja
Ole Vest Hansen: Det var lige svar til sp0rgsmalet, om man kan se fjernsyn pa computeren. Hvis
man k0ber en Mpeg4 tuner med DVB-C modtager til sin computer, og sretter den i USB-stikket i
sin computer, uanset om det er den brerbare eller stationrere, sa kan du se fjernsyn pa
computeren. Vejledende pris er 799,- kr.
Dirigenten: Er der flere, der 0nsker ordet under eventuelt? Det er ikke tilfreldet. Der var en
bemrerkning omkring rygepause, sa jeg synes lige, at vi skal strrekke ben. Jeg vii fa god ordens
skyld sige tak for god orden under den her del af generalforsamlingen
og inden vi gar over til og
afvikle generalforsamlingen for Info-kanalen, sa foreslar jeg, at vi lige tager 5 minutters pause. Og
hermed er sa generalforsamlingen for Nyborg Almene Antennelaug afsluttet.

~ Nyborg Almene Antennelaug
Bilag A: Formandens beretning
Bilag B: Arsregnskabet
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NYBORG ALMENE
ANTENNELAUG

Generalforsamling den 2.2.2011-

Hotel Nyborg Strand

Beretning 2010

Ved indforelsen af det digitaIe signal i 2009 - og efter sidste ars generaIforsamling
gik bestyrelsen i NAA med sp~nding ind i aret 2010 for at se hvilken
opgaver/problemer der eventuelt skulle loses - men vi kan konstatere at det har v~ret
et meget roligt ar, hvor vores medlemmer har met flere nyheder pa det digital omrade
- mange HD kanaler er nu gratis til radighed for alle vores medlemmer - antallet af
HD kanaler er selvfolgelig afh~ngig afhvilken pakke man har valgt - det ma vi takke
YouSee for at det er gaet sa godt for vores medlemmer.
Dog skal det TV, som star hjemme hos jer fortsat v~re udstyret med:
DVB-C tuner samt MPEG 4 format
ellers kan man, hvis man ikke har et sadant TV, anvende en YouSee-boks.
Efter sidste ars generalforsamling gay de fremmodte bestyrelsen mandat til at finde et
nyt bestyrelsesmedlem og vi har v~ret sa heldig at m Lars Nielsen tidligere ansat ved
Dansk Kabel TV og seIv arbejdet med antenne igennem mange ar med i vores
bestyrelse, som i dag bestar af 5 person er.
Vi har i arets lob haft mode 3 udbydere af Tv-signaler
Canal Digital
Stofa
YouSee
for at drofte hvad de kunne levere til medlemmerne i Nyborg Almene Antennelaug.
Men udvikIingen gar st~rkt pa dette omrade, sa vi i bestyrelsen ved aldrig om vi er
kobt eller solgt. Som sikkert ved, er Canal Digital netop blevet solgt til Stofa og
tidligere pa aret blev Dansk Bredband solgt til EI-selskaberne ogsa kaldt Waoo, ja
selv Stofa er blevet kobt op af svenske Ratos - sa pt. er der kun er 2 udbyder tilbage YouSee og Stofa
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I ojeblikket arbejder FDA og GlobalConnect pa at Iave et nyt landsd~kkende fibemet
- et koncept vi i bestyrelsen viI folge med stor opm~rksomhed.

FDA har og viI arbejde for at der skal v~re en grundpakke uden betalingskanaler og
frit valg af betalings-tv ovenpa.
Betalingskanaler i grundpakken blev diskuteret pa sidste ars generalforsamling og her
har markedet ogsa ~ndret sig i 10bet af 2010 - saledes forventer YouSee at komme
med en 10sning der ligger me get t~t pa dette - at man fra grundpakken kan begynde
at v~lge tv-kanaler seIv - om vi kan slippe for betalingskanaler helt i grundpakken
t0r jeg ikke love 100 % - det viI blive afgjort mellem kanaludbydeme f. eks Viasat og
leverand0reme f.eks. YouSee, Stofa og Waao
I andet kvartal af2011 forventer YouSee at ga i luften med dette tilbud.
Bestyrelsen har i 2010 deltaget IFA Messe, Berlin - YouSee' s fagmesse i Bellacentret
og FDA's landsm0de i Billund for at samle inspiration og for at orientere os om,
hvilken nye muligheder der er at tilbyde vores medlemmer i NAA.
3DTV er det sidste nye pa markedet. Nar man i dag skal v~lge et ny fladsk~rm, skal
man beslutte om det skal v~re forberedt til 3D.
Der er i dag et begyndende indhold i 3D pa lejefilm og det forventes at der sker en
fortsat stigning i 3D visninger itv-programmer.
For at kunne se 3D skal der benyttes en speciel brille.
Den fremtidige udvikling ma vise om 3D er kommet for at blive.
Vi har igennem aret 2010 arbejdet med at ill Info-kanalen gjort digitalt. Der har v~ret
mange vanskeligheder/forhindringer med dette - det tyder dog pa, at vi i 10bet af
f0rste halvar 2011 viI kunne levere Info-kanal i digitalt format.
Medlemstallet den 1.januar 2011 var i alt 6.899 abne tilslutninger og vi har 564
tilslutninger som er lukket, d.v.s. vi har i alt 7.464 tilslutningsmuligheder der er
registreret.
Grundpk.1052. Mellempk. 3567 Fuldpk.2273 de resterende er levering til hoteller,
f~ngslet m.v.
Nyborg Almene Antennelaug har ved udgangen af 20 10 en egenkapital pa kr.
3.255.314
Vores kontordame Lone Jepsen har i 2010 har haft:
261
370
489
1120

abninger af signal
Iukninger af signal
~ndinger/pakkeskift
i alt.
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I et lovforslag der er sendt i h0ring skal det vcere muligt for den enkelte
husstand/medlem at frig0re sig for tilslutningspligten
til antenneforeninger
har allerede lavet en aftale om dette med Nyborg Kommune - medlemmer
melde sig ud.
Vi har met en ny radio ind pa vores programflade

- NAA
kan frit

- Radio Tirol.

Medlemsinformation.
Sker i dag via vores hjemmeside samt vores Infokanal. I 2010 viderebragte
informationer til alle vores medlemmer omkring
~
~
•
_

Generalforsamling
lEndringer af radio/tv-kanaler
Signalafbrydelser
Generel information

•.

Vejrstation

Samarbejde med andre antenneforeninger.
Samarbejde med andre antenneforeninger
foregar hovedsaligt gennem vores
medlemskab aflandsforeningen
FDA (Forenede Danske Antenneanlceg) og Region 5
som er dcekker antenneforeninger
pa Fyn.
Vi har ogsa kontakt til andre antenneforeninger
i dagligdagen, hvor der udveksles
erfaringer begge veje, ligesom vi har ydet st0tte pa specifikke omrader.
Vi har og et medlem siddende i FDA's regionsbestyrelse.
Der er fortsat behov for at de private antenneforeninger
samarbejde.

star sammen og har et tcet

Internet- og IP-telefoni.
Nyborg Almene Antenneforenings
anlceg er opgraderet til docsis 3,0, som betyder at
vi i samarbejde med Dansk Kabel TV A/S kan tilbyde hastigheder op til 50 megabit..
Dansk Kabel TV A/S tilbyder i forbindelse med internet ogsa en sikkerhedspakke til
kr. 25,00 pr. maned ogsa dcekker op til 5 pc'er i husstanden. Mobiltelefoni er nu ogsa
en mulig.
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Vi har ogsa deltaget i fcellesm0de pa Fyn, hvor der dr0ftes, om foreninger seIv kan ga
i gang med at Ievere internet til medIemmerne og hvad der skal til for at det kan lade
Slg g0re.
Det er nu muligt at tage play (spejling afYouSee) via Dansk Kabel TV A/S, det
eneste krav der er til at kunne modtage dette - er at man skal have en 10 megabit
forbindelse. Der er over 6 millioner musiknummer til radighed.
1gen i ar viI jeg ncevne - en gratis service, som vi forsat har til NAA' s medIemmer
NAANET.DK er en service som Nyborg AImene AntenneIaug stiller gratis til
radighed, for alle medIemmer. De fleste lnternetudbydere stiller kun 1 e-mail adresse
til radighed med abonnement. Her er der muIighed for at oprette op til 5-emial
adresser pr. medIemskab i NAA. Hermed er det muIigt, at flere i husstanden kan ill
sin egen private e-mail adresse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2010 udover varetagelsen af den dagIige drift tillige I0bende
arbejdet med den fremtidige digitaIe udvikling, hvilket har krceves deItagelse i mange
bestyrelsesm0der, m0der m/kanaIudbydere, infom0der samt m0der med vores dagIige
samarbejdspartner Dansk Kabel TV A/S.
derfor skal der lyde en stor tak til heIe bestyrelsen
iSa2010.
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for en rigtig god arbejdsindsats
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Nyborg Almelle Antennelaug
Arsrapport
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Pategninger
Ledelses piHego iog
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget arsrapporten for 2010 for Nyborg Almene
Antennelaug.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med foreningens vedtregter og arsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2010 - 31. december 2010.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Nyborg, den 14. januar 2011

Bestyrelse:

4itlJ-~-Alex Reinholdt
nrestformand

L~ed!(}~~
Leif Pedersen

156476 I.DOCX
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Tom BJoler

~i?/

Lars Nielsen
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Nyborg Almelle Alltellllelaug
Arsrapport 2010

Pategninger
Den uafhrengige revisors pategning
Til medlemmerne i Nyborg Almene Antennelaug
Vi har revideret arsregnskabet for Nyborg Almene Antennelaug for regnskabsaret I. januar - 31. december 2010
resultatopomfattende, anvendt regnskabspraksis, resultatopgmelse,
balance og noter. De oplyste budgettal
gorelse, balance og noter er ikke revideret. Arsrapporten aflregges efter arsregnskabsloven og vedtregterne.

i

Ledelsens ansvar for arsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflregge en arsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflregge en arsrapport, der giver et retvisende billede uden vresentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsma:ssig regnskabspraksis og udovelse afregnskabsmressige
skon, som er rimelige efter omstrendighederne.

Revisors ansvar og den udforte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsrapporten pa grundlag af vores revision. Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standard er krrever, at vi lever op til etiske krav
samt planlregger og udforer revisionen med henblik pa at opna hoj grad af sikkerhed for, at arsrapporten ikke indeholder vresentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i arsrapporten. De valgte handlinger afhrenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vresentlig fejlinformation i arsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflreggelse af en arsrapport, der
giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En
revision omfatter endvidcre stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af
ledelsen udovede regnskabsmressige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede pra:sentation af arsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis

er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

SlOn.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsrapporten giver et rctvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningcns aktivitetcr for regnskabsiiret I. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med arsregnskabslovcn.

Nyborg, den 14.januar 2011
KPMG
Statsautoriserct

Revisionspartnerselskab

arsten B':~
statsaut. revisor
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Nyborg Almene Antennelaug
Arsrapport 2010

Foreningsoplysninger
Nyborg Almene Antennelaug
5800 Nyborg
Hjemsted:

Nyborg

Regnskabsar:

I. januar - 31. december

Bestyrelse
John S0rensen, formand
Alex Reinholdt
Leif Pedersen
Lars Nielsen
Tom Bjoler

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Baggersgade 9
5800 Nyborg
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Nyborg Almene Antennelaug
Arsrapporl 20 I 0

Arsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for Nyborg Almene Antennelaug
bestemmelseme i foreningens vedtregter.

for 2010 er atlagt i overensstemmelse

Arsregnskabet er atlagt efter samme regnskabspraksis

med

som sidste ar.

Afvigelser i forhold tiI arsregnskabsloven
Ved udarbejdelsen af arsrapporten er foretaget folgende tilpasninger i forhold til bestemmelseme i arsregnskabsloven:
Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2010 afgives pa den arlige general-forsamling frem for indarbejdelse i arsrapporten
Efter arsregnskabsloven grelder srerlige regler for skematisk opstilling af resultatopgorelsen.
Af hensyn til tilvejebringelse af et retvisende billede af foreningens resultat er regnskabsskemaet fraveget til fordel for omstaende resultatopgorelse.
Oer foretages regnskabsmressige henlreggelser til fremtidige vresentlige investeringer.

Resultatopgorelsen
Indtregter og omkostninger er medtaget i resultatopgorelsen i de regnskabsperioder, som de vedf0rer, uanset betalingstidspunktet.
Oer er i regnskabsaret endvidere foretaget henlreggelser med i alt 1.400 tkr. til fremtidige
investeringer.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender er medtaget i arsrapporten til den vrerdi, som de skonnes at indbringe.

Hcnlreggclscr
Oette og tidligere ars samlede henlreggelser udgor 3.120 tkr.
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Nyborg A/mene Antenne/aug
Arsrapport 2010

Arsregnskab 1. januar - 31. december

--

--

Note

2011
2010
2009
1.500
-4.241
159.717
26.641
231.417
-1.140.500-1.023.305
155.476
-15.343.515-14.870.075
-13.792.847
258.058
-1.177.501
16.536.01516.053.097
15.201.765
Resultatopgorelse
revideret)
(ikke

241
...,

52.000
53.500
Budget

Bestyrelsen foreslar arets resultat overf0res til egenkapitalen
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Nyborg Alme/le A/lte/l/lelaug
Arsrapporf 20 I 0

Arsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2010

2009

AKTIVER
Grund Nymarksvej
Likvide beholdninger
Tilgodehavender

5

6

AKTIVER I AL T

7.879
2.607.218
4.044.224

7.879
7.304.537
962.936

6.659.321

8.275.352

PASSIVER
Egenkapital

7

3.255.314

3.099.838

Skyldige omkostninger

8

3.404.007

5.175.514

6.659.321

8.275.352

PASSNER

I AL T

Foreningen har en huslejeforpligtelse

156476 l.DOCX

pa 10.500 kr. svarende til 3 miineders husleje.

7

Nyborg Almene Alltennelaug
Arsrapporl 2010

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1

2

Indtregter
Kontingenter
Programmer
Copy Dan/Koda
Forhandler rabat
Gentilslutningerlflytninger m.m.
Udlejning Anlreg/transportafgift internet
Pakkerendring
Salg antenner/nye projekter
Hensat til tab pa debitorer

Driftsomkostninger
Dansk Kabel TV - service
Oansk Kabel TV
Betalingskanaler
Opgradering/0-opdeling, arets hensrettelse
Digitalisering af INFO-Kanal
Tilskud til boks, kort
Elforbrug
Copy-Dan/Koda-afgift
Radgivning
Vedligeholdelse af hovedstationlkl imaanlreg
EDB-omkostninger Info Kanal

156476 I.DOCX

Budget
(ikke
revideret)
2011

2010

2009

2.397.500
11.510.678
2.042.837
o
50.000
400.000
75.000
60.000
o

2.286.308
10.970.267
2.051.451
15.161
85.765
481.865
92.680
69.600
o

2.258.764
10.082.261
1.943.832
109.659
70.380
462.514
159.090
94.960
20.305

16.536.015

16.053.097

15.201.765

575.000
625.000
11.510.678
275.000
o
o
225.000
2.042.837
10.000
25.000
55.000

483.622
581.421
10.167.478
1.400.000
o
43.550
114.714
1.986.665
o
38.118
54.507

544.466
322.403
9.366.818
800.000
120.000
555.217
181.428
1.845.897
11.407
34.869
10.342

15.343.515

14.870.075

13.792.847
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Nyborg A/mene Ante/lne/allg
Arsrapport 20/0

Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Budget
(ikke
revideret)
20] ]

3

48.737
30.843
34.434
1.177.50
1.023.305
53.029
40.069
20.466
40.000
45.000
]20.832
]23.603
236.970
2.9]5
5.862
]456
.665
52.05
-6.840
4.]20
]0.426
796
28.79]
2]
4.692
25.200
23.500
24.662
072.352
66.327
22.980
28.751
20.3
3.676
3.812
50.500
43.920
4.977
12.990
5.240
55.848
64.775
]]9.888
157.705
]4.744
9.787
2.688
7.660
72 I
259.370
49.300
40.865
Administrationsom

kostninger

2009

20]0

]]0.000
280.000
]30.000
30.000
55.000
10.000
150.000
25.000
35.000
60.000
85.000
52.000
5.000
8.5000

Vederlag fonnand

4

Fi nansierin gsin d tregter

Renteindtregter
Kreditorer
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].500
o

o
-4.241

26.64 ]
o

] .500

-4.24 ]

26.64]
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Nyborg Almene Afllennelaug
Arsrapport 20 I 0

Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2010

--

5

2.751
00 0
10.500
16.803
962.936
7.301.786
7.304.537
158.582
777.051
Likvide
beholdninger
Tilgodehavender
2.607.218
Forudbetalt
service
Jyske Bank

4.044.224

3.255.314
3.404.007

-

--

20.000
1.620
3.346.713
36.067
42.329
1.600.000
120.000
8.785
5.175.514
2.841.780
258.058
3.099.838
Egenkapital
Skyldige
omkostninger
Skyldig
A-skat og AM-bidrag
Saldo primo

7

156476 I.DOCX

2009

2.606.291
927
2.875.156
162.520
4.812
1.500
10.500
925.372
64.3
64

186.631
20.000
3.1430
31.108
43.125
3.000.000
120.000
3.099.838
155.476
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