Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling,
torsdag den 19. november 2015

DAGSORDEN:
Generalforsamlingen
Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00
1. Valg af dirigent.
a. Godkendelse af forretningsorden
2. Bestyrelsens beretning om selskabets
Virksomhed, i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab og status
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det
næstfølgende år samt fastlæggelse
af takstblad.
6. Valg.
Som formand:
Dan Sjøgren
modtager genvalg
Hans Hulstrøm
Asbjørn Kristensen
Palle Hinrichsen
2. suppleanter
K.B. Antonsen
Hans Arne Olsen
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

AD 1

Henrik Eriksen blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Forretningsorden blev godkendt.
2 stemmeoptællere: Steen Ole Nielsen og Hans Jensen
Generalforsamlingen blev optaget digitalt

AD 2

Formand Dan Sjøgren bød velkommen til de fremmødte, til Karsten Dueholm fra
YouSee samt til Henrik Christensen fra Dansk Kabel TV.
Formanden redegjorde for bestyrelsens fremlagte beretning, dog uden at nævne
navne og med følgende tilføjelse:
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Opgraderingen af vores system var budgetteret med 4,7 mill. kr. og senere med 3
mill. kr.
Kontingentet ændres ikke i 2016.
Tilbud fra YouSee på 4 mill. kr. mod at kontrakten med YouSee og
Dansk Kabel TV blev forlænget til i alt 7 år.
Det analoge signal slutter til februar 2016.
Det giver plads til internet uden TV pakke, dog kræver det et medlemskab af
Korsør Antenneselskab.
Herefter blev beretningen overgivet til debat.
Ebbe Alhgren, formand for Bolig Korsør, ytrede utilfredshed med formandens
udtalelser og bad om en undskyldning over for Bolig Korsør, dels fordi Bolig Korsør
ikke er ude på at ødelægge noget, og dels for at omtale Mike Axdal som formand
for Bolig Korsør. Mike Axdal er afdelingsformand for afdeling 22 og ikke for Bolig
Korsør.
Ebbe Alhgren omtaler et dokument/referat fra 1983, hvor Boligselskabernes
kabler blev overdraget til det nyetablerede Korsør Antenneselskab.
Ebbe Ahlgren fortsatte herefter med en kort redegørelse for de fremtidige
byggeplaner og tekniske visioner for Bolig Korsør.
Børge Andersen: Ønskede at få belyst såvel modarbejde som samarbejde.
Mike Axdal henviser til et referat fra 2007, der beretter om et muligt samarbejde
med Korsør Forsyning, om nedlæggelse af fiber, der dog ikke blev til noget på det
tidspunkt.
Han redegør også for, at han ikke nødvendigvis er specielt for eller imod
anvendelse af fibernet, men at han i et samarbejde med Antenneselskabet ønsker
at drøfte de tekniske valgmuligheder, der er til stede, således at
Antenneforeningen drager fordel af den tekniske udvikling.
Dan Sjøgren meddelte herefter, at han desværre ikke kunne give en undskyldning,
da det var hans opfattelse, at Bolig Korsør var i gang med at undersøge
muligheden for selv at lægge fiber ind i deres afdelinger parallelt med
Antenneselskabets kabelnet. Dan Sjøgren henviste i den forbindelse til et brev fra
Kristian Have til Korsør Antenneselskab med kopi til Ebbe Ahlgren og Mike Axdal,
dateret den 13.05.2015.
Dan Sjøgren refererede også til et brev, som han modtog som privat medlem af
Bolig Korsør i efteråret 2014. Heri beskrives, at Bolig Korsør kan give bedre og
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billigere fibernet til 50% af, hvad det koster hos Antenneselskabet. Man skulle
svare senest 16.10.2014, således at der kunne arbejdes videre med projektet.
Senere modtog han også information om, at der var afholdt møde med Fibia om
etablering af fibernet.
Dan Sjøgren konkluderede på baggrund af denne meningsudveksling, at så længe
det nuværende kabelnet kunne udbygges i takt med behovet, var det ikke
Antenneselskabets vurdering, at vi skulle installere fiber, men at vi var
opmærksom på de fremtidige tekniske muligheder.
Lotte Falsing kommenterede, at der efter hendes opfattelse burde være
underskrift og dato på bestyrelsens beretning.
Mike Axdal understregede som kommentar til spørgsmålet om ejerskab af
kabelnettet, at Bolig Korsør flere gange havde givet til kende, at de ønskede
ejerskabet oplyst, hvilket han fandt meget naturligt.
Mike Axdal kommenterede, at han startede med at undersøge mulighederne som
forbruger. Det var der interesse for. Hvis der var efterspørgsel nok, kunne man jo
ikke afvise, at det kunne være en mulighed, at der blev lagt fiber ind til de enkelte
boliger, således at forbrugerne selv kunne vælge, hvilken løsning de ville have. Det
er konkurrence og efterspørgsel, vi taler om.
Erna Jensen udtalte, at man ryger af, når man ser film på nettet. Hun har fået
oplyst fra tekniker, at kablerne ligger for tæt, og at der er for mange på. Det må da
være bedre med fiber.
Henrik Christensen Dansk Kabel TV: Det net, vi har i dag, skal kunne fungere, ellers
må det fejlmeldes til kontoret.
Dan Sjøgren: Vi har i dag et tilbud om, at man kan få et gratis installationstjek. I
kan henvende jer og bestille det på kontoret.
Børge Andersen: Hvor har formanden prisen for fiber fra?
Dan Sjøgren oplyser, at prisen kommer fra de byggemøder, der bliver afholdt i
foreningen. Han oplyser samtidig, at foreningen har lagt fiber på 26 ”øer” og
kobber derfra ud til de enkelte medlemmer. Det overordnede net er fibernet.
Lotte Falsing henviser til Facebook ”Korsør lige nu”, hvor folk klager over nettet.
Dan Sjøgren henviste til YouSee´ og Dansk Kabel TV´s telefonnumre i tilfælde at
internetfejl. Nummeret står på vores hjemmeside.
Sten Nielsen har problemer/udfald ved brug af flere ipads og ved at leje film fra
YouSee.
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Dan Sjøgren henviser til kontoret for et gratis installationstjek.
Tom Villadsen gav udtryk, at han fandt procedurer for teknikertilkald for
uhensigtsmæssige i forbindelse med udskiftning af stik.
Dirigenten afsluttede hermed debatten vedr. pkt. 2.

AD3

Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision gennemgik årsregnskab og status.
Regnskabet godkendt.
Dirigenten oplyste, at der var 44 stemmeberettigede.

AD4

Ingen indkomne forslag.

AD5

Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision fremlagde budget og takstblad for 2016.
Børge Andersen: Hvad er grunden til prisstigningen på TV pakkerne?
Karsten Dueholm fra YouSee oplyste, at det var en stigning på betalingskanalerne
samt øgede omkostninger for ophavsrettighederne, herunder på Verdens TV.
Budget og takstblad for 2016 blev godkendt.

AD6

Mike Axdal blev valgt som ny formand
Bestyrelsen består herefter af
Asbjørn Kristensen
Ebbe Ahlgren
Palle Hindrichsen
Tony Olsen
Christian Nørgaard
Jim Olsen
Suppleanter
K.B. Antonsen
Hans Arne Olsen

AD7

Valgt til revision:
Dansk revision v/Jens Kristian Mikkelsen.

AD8

Ingen indlæg
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Mike Axdal takkede for tilliden og glæder sig til at arbejde samme med
bestyrelsen, Dansk Kabel TV samt YouSee.
Dan Sjøgren takkede for debatten.

5

