Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 9. november
2017

DAGSORDEN:
Generalforsamlingen torsdag den 9. november 2017 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.
a. Bestyrelse:
Formand Mike Axdal modtager genvalg
Kasserer Palle Hinrichsen modtager genvalg
Asbjørn Kristensen modtager genvalg
Ebbe Jens Ahlgren modtager genvalg
b. suppleanter
K.B. Antonsen modtager genvalg
Niels Madsen modtager genvalg
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

AD 1 Valg af dirigent.
Henrik Eriksen blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Forretningsorden blev godkendt.
2 stemmetællere blev valgt. Ulla Hansen og Knud Erik Olsen.
Generalforsamlingen blev optaget digitalt.
Der var 45 stemmeberettigede til stede.
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AD 2 Bestyrelsens beretning
Mike Axdal fremlagde bestyrelsens beretning:
Velkommen til et kik tilbage på det seneste år og ind i fremtiden.
Bestyrelsen har i det forgangne år, haft travlt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
antenneselskabet, i de senere år, har haft en svær udfordring, både det, at fastholde
medlemstallet i takt med, der er kommet så mange udbydere på markedet. Men også set i lyset af,
at der i dag er færre boliger i vores dækningsområde end for få år tilbage. Men vi holder skansen
på ca. 6.000 medlemmer. Og vi må ikke glemme, at den verden vi lever i, er under stærk
forandring, på den måde vi hører radio, ser tv samt bruger internet på. Også det har bestyrelsen
brugt det seneste år på, at omstille os til.
Korsør Antenneselskab har, det sidste to år, gennemgået, ikke bare fornyelse, men også
oprydning. Bl.a., vil man af regnskabet, som er fremlagt se, at der fremgår en stigning på
lønudgiften. Dette beror på, at medarbejderne og Korsør Antenneselskab er blevet organiseret
således, at medarbejderne Jf. vores medlemskab i Dansk Industri og HK på den anden side, har
fået kontrakter samt tilgodehavende løn, pension med sundhedsforsikring mv. omregnet tilbage
fra 2012 og, som ikke har været reguleret. Medarbejderne skal have den løn de skal have og de
skal behandles ordenligt. Faktisk har der ikke været styr på kontrakter og overenskomster
igennem mange år. Dette er der kommet styr på. Endvidere har vi sikret os, at antenneselskabet
nu er solidt forsikreret i alle ender og kanter.
Fornyelsen.
Det gamle logo er udfaset, og årsagen er, at vi ikke længere nedtager signalerne fra antenner og
paraboler men via kabler. Vi valgte, at bruge Storebæltsbroen, som vores nye varetegn. Vores
bygning på Tårnborgvej er blevet pæn, og her er der opsat nyt skilt med belysning. Vi har udbygget
vores telefonsystem med sluse der gør, at medlemmerne i fremtiden kommer til, at opleve de
kanaliseres de rigtige steder hen, og således ikke venter forgæves. Næste udfordring er, at vi skal
blive endnu mere højteknologisk dvs., at vi arbejder på, at blive papirløse inden for de kommende
år.
Af vores hjemmeside vil man også se, at der er sket afgørende fornyelser.
Men det hele skal ikke kun handle om nytænkning, men også de udfordringer, som præger denne
teknologiske verden, som vi i antenneselskabet er en del af. Først måtte vi sige farvel til
radiokanalerne på vores anlæg, som led i YouSee`s planer om, at frigøre plads i nettet for igen, at
skabe plads til udvidelser af internet og tv siden.
Denne øvelse omkring radiosignalerne, har Korsør Antenneselskab ingen indflydelse haft på, og
kunne heller ikke ændre på denne, idet antenneselskabets system ikke tager signalerne ned vi
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antenner i masten. Dvs., når der blev stoppet for signalerne som tilgår Antenneselskabet, ja så er
det slut.
De signaler, som fortsat udsendes på vores fællesantenne på radiosiden er signaler, som vi kan
trække direkte ned på de få antenner, der stadig findes i antennemasten på Lilleøvej. Men også de
udfases når der kommer en opgradering på bredbåndsdelen.
Bestyrelsen vil påpege, at denne udmelding også blev givet på sidste og forrige års
generalforsamling. Og uanset hvor meget man gerne ville have radiokanalerne på
antenneanlægget, bliver dette ikke aktuelt. Dette er en politisk beslutning fra Folketinget. Andre
lande, som vi sammenligner os med, er langt foran. Både Norge og Sverige er bl.a. gået over på
DAB samt internetradio.
Når dette er sagt, vil jeg nævne en særlig forpligtigelse vi har lokalt. Det er, at støtte op omkring
vores nærradio, som dækker Korsør, Skælskør og imod Slagelse. Bestyrelsen er enig om, at
nærradioen i fremtiden, får sin egen kanal på tv-siden, hvorfra de kan afvikle musik og tv, efter
aftalte rammer.
Man skal også huske på, at medlemmerne ikke betaler for radiosignaler i Korsør Antenneselskab
men, som det igennem mange år har fremgået af div. opslag, ja, så gav antenneselskabet adgang
til, at kunne høre radio og det vil man fortsat kunne gøre om end på en anden måde.
Korsør Antenneselskab har en forpligtelse til, at vedligeholde eget anlæg. Jeg understreger,
vedligeholde anlægget, når det gælder udbygning og opgraderingen af anlægget, så dette er
fremtidssikret. Så er det leverandørens ansvar, i dette tilfælde YouSee, og udover de
medlemsfordele, som vi forhandler os frem til sammen med YouSee, og som frem til i dag,
ubeskåret, er tilgået medlemmerne, så har vi også en egenbetaling, der anvendes på vores net til
optimering og løbende reparationer.
Nettet ejers af Korsør Antenneselskabs medlemmer. Hertil ingen tvivl. Men YouSee tager sin andel
oven i de rabatter vi får til medlemmerne i størrelsen ca. 4 millioner pr. år. Vores egen investering i
opgraderingerne udgør ca. 1 million pr. år, og finansieres af de indtægter, som medlemmerne
betaler i kontingent. Og man skal huske på, at vi er et nonprofit selskab/forening, altså skal vi ikke
præstere et overskud, men tilsikre, at vi er i sund kondition således vi ikke er sårbare. Derfor har
Korsør Antenneselskab heller ikke på noget tidspunkt måtte sætte sig i lån for, at finansiere vores
drift, vedligeholdelse samt opgraderinger i anlægget.
Vores samarbejdspartnere YouSee. Ja, bestyrelsen må påpege, at vi ikke tror på, at kan findes en
ny partner, der tager ansvar, som YouSee gør. Og vi er i bestyrelsen enige i, at den kvalitet og
udbud, som vi i dag får, ikke kan leveres af andre til den medlemspris der præsteres.
Kabelnettet tilhører alene Korsør Antenneselskab.
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Bestyrelsen.
Bestyrelsen er enig i, at vi har haft en god periode med fuld tillid til de projekter vi har arbejdet
med og til hinanden. Bestyrelsen håber, at kunne få lov til, at fortsætte dette arbejde i den
nuværende bestyrelse.
Derfor, skal bestyrelsen igen i år, tage stærk afstand til de personangreb, som er tilgået formanden
på bl.a. de sociale medier. De er simpelthen ikke i forlig med antenneselskabets drift. Bestyrelsen
og medarbejdere skal udtale sin største tillid til formanden i håb om, at formanden kan fortsætte i
sin nuværende post i den kommende valgperiode, og udbeder sig dertil arbejdsro.
Jeg skal, som formand, rette en særlig tak til bestyrelsen og vore medarbejdere samt
samarbejdspartnere for et godt og konstruktiv samarbejde i det forgangne år i håb om, at dette
må fortsætte.
Tak.
Karsten fra YouSee vil lige fortælle lidt om det nye fra YouSee.
Karsten Dueholm orienterede om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3 TV pakker
TV på alle medier
Anvendelse af ”Bland Selv” med adgang til 100 ekstra kanaler. Kræver TV boks eller kort.
TV vaner under forvandling
TV boks – 30kr/md
Radio modtagelse via boks – tv – DAB adapter
Internet
Mobil abonnementer – familierabat – mobilopsparing og musik
Nyannoncering inden jul: Jo flere produkter, jo flere fordele.

Herefter blev beretningen overgivet til debat.
Rene´Andersen, Radio Korsør:
Rene´ roste bestyrelsen for oprydning i medarbejdervilkår og takkede for samarbejdet vedr.
bevarelse af FM radio fra lokalradioer i Korsør med ca. 5000 lyttere.
Peter Aastrup Christensen:
Hvad hvis signal ikke virker? Det tog en uge for YouSee at få mail sat op. Dårlig service fra YouSee.
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Karsten Dueholm var enig i, at det var utilfredsstillende. Han forklarede, at YouSee tidligere
outsourcede sit servicearbejde, men det var nu ændret, og 800 medarbejdere var kaldt tilbage til
YouSee. Servicearbejdet forventedes at være på plads igen til december.
Peter Christensen spurgte Mike Axdal, om ikke det var en god ide at lave en
tilfredshedsundersøgelse. Det blev taget til efterretning af Mike Axdal.
Dan Sjøgren:
Medarbejdere var blevet tilbudt HK medlemskab i hans formandstid.
Hans Erik Misser:
Vi savner FM Radio. Stueantenne giver dårligt signal. Mange har ikke nymodens udstyr.
Mike: Bestyrelsen er enig, men situationen er uden for vores kontrol, og det ville være det samme
uanset udbyder. En midlertidig løsning (2 år) ville koste os 100-200.000 kr.
Henrik Christiansen, Dansk Kabel TV:
1. FM sluk er besluttet af regering
2. Udsat under hensyn til autoradioer, men dødsstødet var givet for FM.
3. Vi har behov for mere bredbånd for at fremtidssikre vores systemer.
4. FM startede allerede i 1936 – alting har sin tid.
Vagn Kviesgaard:
Hvorfor kan der ikke stemmes om beretning.
Dirigenten henviste til vedtægter og tidligere praksis.
AD3 Regnskab
Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision gennemgik årsregnskab og status. Blank
revisionspåtegning, hvilket betyder, at der ikke er kritiske bemærkninger fra revisionens side.
Alle nye investeringer afskrives kraftigt over 5 år. Det oprindelige overtagelsesbeløb for Selskabet
afskrives ikke. Bestyrelsen er bevidst om, at investeringerne skal kunne indeholdes i den
fremtidige indtjening, hvilket er begrundelsen for, at bestyrelsen har indført et rullende 10 års
investeringsoverblik.
Sylow: Der var ikke et eksemplar af regnskabet på Selskabets kontor i eftermiddags, og hvorfor
ligger det ikke på forhånd på hjemmesiden?
Mike Axdal: Det vil vi ændre på.
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Regnskabet blev godkendt.
AD4 Forslag
Forslag nr. 1 fra Hans Erik Misser.
Generalforsamlingen beslutter, at FM signalerne genindføres som tidligere som minimum P1,
P2, P3, P4, P5 samt radio 24/7. FM signalerne kan ikke nedlægges igen uden en
generalforsamlingsbeslutning.
Mike Axdal:
Vi har forståelse for forslaget, men som tidligere nævnt er det YouSee, der har besluttet at
nedlægge FM båndet via vores kabelnet, og da FM under alle omstændigheder nedlægges om 2
år, og da der som nævnt er alternative måder at høre radio på, har vi besluttet at følge den
beslutning. Som nævnt tidligere vil det koste mellem 100 og 200.000 kr at etablere en midlertidig
løsning. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.
Henrik Erik Misser er ikke enig, og han mener, at beslutningen er uforståelig.
Henrik Christiansen støtter bestyrelsens beslutning og begrunder det med, at behov for udnyttelse
af bredbånd til nye tjenester er en fremtidssikring af vores net og ser en fastholdelse af FM som et
tilbageskridt.
Dirigenten beslutter en skriftlig afstemning, der resulterede i 3, der var for forslaget og 41 imod. Et
medlem havde forladt forsamlingen.
Forslaget er forkastet.
Forslag nr. 2 fra Hans Erik Misser
Selskabet kan ikke indgå bindende aftaler, der overstiger 1 million kroner eller tidsmæssige
bindinger, der gælder mere end 3 år totalt uden en generalforsamlingsbeslutning. Dette gælder,
indtil det er lagt ind i vedtægterne, eller det er vedtaget på en ny generalforsamling.
Mike Axdal:
Antenneselskabet har på intet tidspunkt optaget ekstern gæld hverken til YouSee eller andre, og vi
mener, forslaget vil være en begrænsning for den til enhver siddende bestyrelse, som er valgt af
generalforsamlingen. Vi sørger på bedste vis at skaffe den bedste leverandør og det bedste
produkt til den bedste pris.
YouSee bidrager i væsentlig grad til opgradering og fremtidssikring af vores net. For øjeblikker
drøfter vi et bidrag på 4 millioner kr. For at det kan være en fælles god forretning er det naturligt,
at YouSee har en kontrakt af rimelig længde til afskrivning af deres investering. Ved en
kontraktperiodes udløb tilhører det opgraderede net Antenneselskabet.
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Vi kan altid komme ud af kontrakten. I øvrigt har vi nu etableret 10 årige rullende budgetter,
således at medlemmerne kan følge med i vores udbygnings- og finansielle planer.
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.
Dan Sjøgren:
Som tidligere formand for Antenneselskabet kan jeg bekræfte, at YouSee i min tid medvirkede til
etablering af fiber ringledning, der var nødvendig for en stabil forsyningssikkerhed. Det var derfor
rimeligt med en aftale om kontraktforlængelse på det tidspunkt.
Palle Hinrichsen:
Antenneselskabet forvalter store beløb, da vi køber TV pakkerne m.v. fra YouSee og modtager
kontingentindbetalinger fra medlemmerne. Det vil således være begrænsende for vores dagligdag,
hvis forslaget vedtages.
Dirigenten beslutter en skriftlig afstemning, der resulterede i 2, der var for forslaget og 41 imod.
Forslaget er forkastet.
AD5 Budget og takstblad
Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision fremlagde budget og takstblad for 2018.
Budget og takstblad godkendt.
AD6 Valg til bestyrelsen
Valg til bestyrelsen:
Formand Mike Axdal modtager genvalg
Kasserer Palle Hinrichsen modtager genvalg
Asbjørn Kristensen modtager genvalg
Ebbe Jens Ahlgren modtager genvalg.
Ebbe var ikke til stede, men stillede op på fuldmagt.

Der var ingen modkandidater.
Alle blev genvalgt.
Valg af suppleanter:
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K.B. Antonsen modtager genvalg
Niels Madsen modtager genvalg
Der var ingen modkandidater.
Begge blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af
Mike Axdal, formand
Tony Olsen Næstformand
Palle Hindrichsen Kasserer
Asbjørn Kristensen
Ebbe Ahlgren
Christian Nørgaard
Jim Olsen
Suppleanter
K.B. Antonsen
Niels Madsen
AD7 Valgt til revision:
Dansk revision v/Jens Kristian Mikkelsen blev genvalgt.
AD8 Eventuelt
1. Mogens Nielsen.
Kan vi ikke fremover få indkomne forslag på hjemmesiden eller på kontoret inden
generalforsamlingen?
Mike: Jo, det vil vi sørge for fremover.
2. Peter Aastrup Christensen.
Kan vi fremover forvente bedre svartid, når der er problemer med YouSee´s udstyr?
Arbejder I med at opstille kvalitetskrav til udstyr, tilgængelighed og svartid på henvendelser?
Har bestyrelsen tanker on fremtidige signaler, lysleder etc?
Mike: Ja, vi arbejder hele tiden på at forbedre svartider hos os selv og hos YouSee. Det kan Karsten
Dueholm også bekræfte.
Jeg var nok den første fortaler for lysleder for 2 år siden. Jeg er blevet klogere, udviklingen løber
stærkt, der er megen fremtid i vores kabelnetværk.
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Dirigenten anbefalede mindre korrektioner til vores vedtægter.
3. Tom Petersen.
Tak til bestyrelsen for det udførte arbejde.
Jeg ser frem til, at Antenneselskabet vil stå endnu stærkere til at møde fremtiden.
4. Marianne Hall Aabyrt.
Hvorfor kommer regnskab, dagsorden, beretning, forslag ikke på e-mail nyhedsservice?
Mike Axdal: Jeg vil gerne reklamere for vores hjemmeside og nyhedsmail. Vi vil fremover sørge for
at så megen information som muligt vil være tilgængeligt på hjemmesiden.
Herefter nedlagde dirigenten sit hverv for denne aften.
Afslutning:
Herefter sluttede Dirigenten og gav ordet til Mike Axdal, der takkede ham for vel gennemført
generalforsamling.
Mike Axdal takkede herefter alle for fremmøde og for en god debat, herunder en tak til YouSee,
Dansk Kabel TV, kontoret og bestyrelsen.
Referent Christian Nørgaard
11.november 2017
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