
Nr. Broby Antenneforening  
Generalforsamling d. 27-03-2019 i Klubhuset  
 
7 medlemmer mødt + Erik Madsen + bestyrelsen 
 

1. Valg af Dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Erik Madsen 
Erik Madsen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. Ingen protester. 
  

2. Aflæggelse af formandsberetning:  
Formandens beretning foreligger skriftligt  
 
Spørgsmål til beretningen: 
Ole spørger til boksene – hvornår slutter aftalen. Lige nu løber den i år og næste år 
medmindre vi forlænger aftalen. 
 
Ole synes, at det er mærkeligt, at han ikke får noget rabat, når han nu ikke vil have en boks. 
Leif fortæller at vi har udleveret 300 bokse ud af 500 medlemmer – som har stor glæde af 
det. 
 
Leif fortæller Ole, at vi forsøgte at få billigere priser på programpakkerne til vores 
medlemmer, det var ikke muligt – til gengæld fik vi mulighed for at udlevere bokse. 
 
Finn K synes, at vi skal bruge det noget mere i markedsføringen. Det er en god ting. Dem, 
der ikke har fået bokse, har fået nogle bedre forbindelser – og vi har et godt og bedre 
produkt.  
 
Finn K. spørger hvor længe, vi er bundet til YouSee. Leif forklarer, at vi er bundet i 7 år – i 
alt 3 år længere for at få betalt ombygningen af anlægget. 
 
Jimmy spørger til, hvor mange firmaer, der er medlem af antenneforeningen.  
 
Leif svarer at f.eks. på Krogsgårdsvej er der 29 cvr numre. Så vi har et stort behov for at 
kunne hjælpe vores firma-medlemmer med en bedre serviceaftale. 
 
Jimmy spørger til Bredbånd Only – hvad er prisen på det. Det blev defineret, at man betaler 
kontingent til foreningen og hastighed til YouSee. 
 
Michael spørger til om andre end firmaer evt. vil kunne melde sig til en sådan 
firmaordning. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
  



3. Aflæggelse af regnskab:  
 
Leif gennemgik hovedtræk af regnskabet.  
 
Spørgsmål til regnskabet 
 
Jimmy spørger til medlemstal – Leif svarer 491 medlemmer. Jimmy spørger om det er 
unge, der falder fra – eller blot nogen, der flytter fra byen. 
 
Leif mener, at det i høj grad er unge, der går over til streaming. Vagn gjorde meget ud af at 
spørge, hvorfor man melder sig fra. De unge kan dog overtales til at gå over på Bredbånd 
Only. John svarer, at vi jo ikke kan sige det 100%, da vi jo ikke er klar over hvem, der bor i 
husene, så derfor er det svært at få det helt korrekte overblik over dem, der falder fra. 
 
Jimmy pointerer, at det er vigtigt, at vi gør noget, der fastholder vores medlemmer eller 
endda måske får nogle flere nye ind – og især nye familier, der kommer til byen. 
 
Mogens fortæller, at både YouSee, Stofa og andre af selskaber taber TV-kunder pga den nye måde 
at se TV på via streaming. 
 
Leif er bekymret for det fald i medlemmer, vi har haft i den tid, som han har været med i 
bestyrelsen. Men vi arbejder benhårdt i bestyrelsen for at fastholde medlemmerne i f.eks. 
Bredbånd Only. 
 
Lars spørger til medlemstal – han foreslår, at vi når nu 5G netværket kommer, at YouSee skal 
hjælpe foreningen med at få flere medlemmer og fastholde dem, som vi har. 
 
Jimmy spørger om vi ved, om Nr. Brobys befolkningstal er for nedadgående. 
 
Regnskab blev godkendt  
 

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer  
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for regnskabsåret 2019. 
 
Det er ikke steget i 3 år. 
 
Beslutningen godkendt.  

  
5. Indkomne forslag  

Ingen.  
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er Gitte Borup og John Duch. Begge genopstiller. Michael Johansen stiller op i 
stedet for Vagn Grønkjær. Michael blev valgt. 

 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

 Lene Nielsen som 1. suppleant og Jan Agergaard som 2. suppleant blev genvalgt.  



Leif pointerer, at Lene som 1. suppleant er blevet spurgt og hun vil gerne fortsætte som 
suppleant. 
  

8. Valg af revisorer  
Finn Knudsen og Ole Lollesgaard blev genvalgt    
  

9. Valg af Revisorsuppleant  
Finn Pedersen genvalgt  
  
Alle blev valgt med applaus.  
  

10. Eventuelt  
 
Alt kan drøftes intet kan besluttes 
 
Spørgsmål   
 
Lars havde problemer under det store nedbrud. Det blev ordnet – men blev galt igen. Lars 
fik en søndag fat i en tekniker fra Dansk Kabel TV, som rent faktisk stillede på adressen for 
at hjælpe både hos Lars og hos naboerne. 
 
John og Mogens forklarede, hvordan YouSee og Dansk Kabel TV arbejder, når der er fejl, 
der skal rettes. 
 
Leif reklamerede for Mogens som teknisk ansvarlig, når der er problemer.  
 
Michael fortalte, at hans søn er stor gamer og når der er problemer, så får de det løst ret 
hurtigt og tilfredsstillende. 
 
John anbefaler også, at hvis der er problemer, så skal man altid kontakte naboen, så man kan 
finde ud af, om problemet er generelt eller lokalt inden man melder en fejl. 
 
  
Referent:  
Sekretær Leif P. Thomsen  

  
 


