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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek  

den 25. februar 2020 kl. 19.15 er vedhæftet. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Foreningen har en samarbejdsaftale med Stofa om service og ydelser 
Stofa kundeservice har tlf.nr. 8830 3030 

 

Antenneforeningen ejes 100% af dig som medlem 

 

Kontakt bestyrelsen med spørgsmål eller når ”noget driller”, så det ikke bliver et problem 
 

 
Vær opmærksom på indkaldelse og referat for fremtidige årlige generalforsamlinger 
 

Igennem mange år er indkaldelse og referat fremsendt pr. brev til medlemmerne 
 

Foreningens vedtægter giver mulighed for at over gå til advisering i Lokalavis/avis, 
på hjemmesiden aovnet.dk og Facebook 
 

Den årlige generalforsamling skal afholdes i februar måned 
 

Ved at overgå til en ny procedure følger foreningen den praksis, som andre foreninger anvender 

Ved henvendelse til bestyrelsen kan en papirudgave udleveres af indkaldelse og referat 
 

I 2021 er det forventet, at der afholdes Generalforsamlingen den 23. februar 2021 
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Gigabit hastigheder nu på plads i Ølstykke 
På trods af Corona epidemien tilbydes nu bredbånd med hastigheder op til 1.000 MB 

 

Genåbning af Danmark (FASE 2) 

OG 

åbning af vores opgradering til DOCSIS 3.1 nu med  

Gigabit (1.000 MB) hastigheder 
 

Det hele på en platform: 

TV - Bredbånd - Streaming - Leje af film mm. 

Stofa har frigivet deres nye TV-Boks se nærmer info på  www.stofa.dk 
 

Du vælger frit mellem bredbånd og/eller TV-pakker 

Gratis tilslutning i vores dækningsområde 

Vi sikrer et stik og leverer gratis router  
   

Eksklusiv nedgravning af stikledning 
Vælger i at få gravet stikledningen ned over egen grund af et momsregistreret firma, vil  

betalingen være fradragsberettiget efter reglerne om håndværkerfradrag (www.skat.dk). 

 

Vi har stadig TV kanaler fra Discovery Networks DK 
 

Antenneforeningen Ølstykke Vest 

www.aovnet.dk 
Stofa Kundeservice 8830 3030 

 

 
 

Bredbånds hastigheder, se www.aovnet.dk 
 

Tv på alle skærme 

Har man en Tv-pakke, kan Tv-pakkens programmer ses på alle jeres håndholdte medier og PC. 

SmartPhone, Tablets/Ipad  m.m. 
 

  

Yderligere information se hjemmeside: www.aovnet.dk 

Erik Jepsen, formand og teknisk vejleder  

Herman Ransborg, næstformand  
Povl-Erik Høxbroe, kasserer  

Henrik Johansen Koch, Bredbånd/WIFI teknik 

Lise-lotte Karlsen, sekretær  
 

Antenneforeningen Ølstykke Vest ejes af 1.160 medlemmer 

Samarbejder med Stofa som underleverandør 
 

http://www.stofa.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.aovnet.dk/
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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 25. februar 2020 kl. 19.15 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Aflæggelse af årsregnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Beslutning om overskuddets anvendelse 

7. Budget for det løbende regnskabsår 

8. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår 

9. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

Formand Erik Jepsen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med praktiske oplysninger.  
 

1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen pegede på Bent Jakobsen fra Slangerup, som har siddet i Frederikssund Ældreråd, været i bestyrelsen for Slangerup 

Svømmeklub og arbejdet som værkfører hos Sonion i Roskilde i mange år. Bent Jakobsen blev valgt med akklamation. 
 

Formand Erik Jepsen præsenterede bestyrelsen: Herman Ransborg (næstformand), Henrik Johansen Koch, Michael Bülow (sekretær),   

Povl-Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv. Herefter suppleant Keld Hansen og oplyste at suppleant Michael Jægerfeldt havde  

trukket sig i løbet af året. Revisor Erik Vestergaard Svendsen blev præsenteret, og tak til revisor suppleant Anette Reinert, som  

sidste år oplyste at 2019 var sidste år som revisor suppleant. 

Fra Stofa deltog Carsten Haun Larsen.  
 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. 

Der var fremmødt 47 husstande. 
  

Som referent blev udpeget Michael Bülow og Povl-Erik Høxbroe.  

Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon.  

 

Valgt af stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning ville gennemføres hvis salen ønskede dette.  

 

2) Beretning om foreningens virksomhed 
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen, og ligger på foreningens hjemmeside. 
 

Erik startede med at spørge til, om forsamlingen havde læst beretningen, og om der var ønsker om, at få den gennemgået. 

Der var ingen ønsker om at få beretningen gennemgået. 
 

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
 

På forespørgsel fra Louis Høy Søhøj Park 10 2 7 oplyste Erik, at opsætning af 12 EL-målere i dækningsområdet var forelagt  

vores brancheorganisation Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), som på vegne af landets utallige foreninger havde tabt sagen. 

Det er blevet et lovkrav.  
 

På forespørgsel fra Jørgen Skram Snerlevej 17 bekræftede Erik at FM-modtagelse via vores net pt. ikke var lukket, men ville blive det 

inden for 3 - 4 uger. Årsag er at skabe plads til upload på bredbånd. 

DAB+ signal vil ikke komme via vores net. Der er steder i området, hvor DAB+ signalet er svagt, og derfor er anbefalingen, at man 

anskaffer en net-radio eller net-radio-forsats til sit eksisterende lydanlæg. 

Modtagelse af FM kan modtages på TV og via Stofa bokse. 
 

FM-signalet sendes fortsat ud fra landets master, så der er mulighed for at tilslutte separat antenne til sin FM-modtager. 
 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Erik fortsatte med følgende: 
 

Antennemasten 

For et år siden forsøgte bestyrelsen at forhandle et evt. salg af masten, efter at have haft en aftale med TT-Netværket P/S i  

over 20 år. Det er ikke lykkedes, da der er gået jura i sagen. Bestyrelsen har valgt at forsætte med en ny 10-årig aftale med  

TT-Netværket P/S, som afventer videre behandling hos Grundejerforeningen Karmstengård.  

Det har efterfølgende vist sig, der kan være behov for opsætning et radio- kædesystem og backup system i masten. 

 

 

 

 

http://www.sonion.com/
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Docsis 3.1 fremover kaldt Giganet med Gigabit hastigheder.  

Fase 1 hvor alle komponenter, forstærkere, fordelere m.m. er udskiftet er nu gennemført af Stofa. 

I fase 2 - som forventes afsluttet ultimo april 2020 - har foreningen 12 fiber-noder, hvoraf 8 fiber-noder kommer direkte fra  

den store central i Ejby.  

Kapaciteten på bredbånd forøges med ikke mindre en 10 gange, og der tilbydes 1.000/100 MBIT, og efterfølgende forventes 
1.000/500 MBIT som de har fået i Smørum Foreningen.  

Der foretages også en omfattende udskiftning i foreningens hovedstation, så hele anlægget er ”nyt”. 

Hele ombygningen er uden omkostninger for medlemmerne. 
 

Selve overgangen til Docsis 3.1 er i princippet primært omkring bredbånd. Ved opstart ultimo april 2020 er der behov for  

opdatering af Tv-kanaler, som langt de fleste TV selv klarer. 

De der ønsker den hurtigste hastighed på bredbånd, bør checke om boliginstallation er indrettet efter de anbefalinger foreningen og 

Stofa angiver for at undgå indtrængning af støj, som giver dårligt signal på bredbånd og tv.  

 

WI-FI dækning. Erik pegede på at placere router midt i huset og højt. Ikke gemme væk i skabe og ved gulvet. 

Hvis I investerer i Extender (forstærker) udstyr for bedre dækning, vælg Mesh udstyr, og husk at slukke for WI-FI på routeren. 

Dette for at undgå konflikt imellem MESH udstyret og routeren. Kontakt gerne bestyrelsen for dialog og hjælp. 
 

Generelt er anbefalingen at kable de enheder med et LAN-kabel hvor det er muligt. 

Særligt Gamer PC’er bør kables. 

 

Den nye BOKS som afløser de nuværende bokse 

Har integreret Chromecast (android baseret), optager i skyen, nem betjening af Flow tv og Streaming. 
 

Boksen koster kr. 30,00 pr. md. Men kræver en min. 30/30 MBIT-forbindelse. 
De tidligere bokse har været prissat til kr. 99,00 og kr. 75,00. 
 

Primo marts 2020 opdateres den nye boks for at afhjælpe og forbedre betjening og anvendelse. 
 

De tidligere bokse 

På forespørgsel fra Erik Borup Larsen Snerlevej Fasanvej 3, som havde købt sin boks - oplyste Carsten Haun Larsen - at  
de ”gamle” eksisterende bokse vedligeholdes så længe software kan leveres fra leverandøren/fabrikanten.  

 

Indkaldelse og referat fra den årlige generalforsamling 

Igennem mange år er indkaldelse og referat fremsendt pr. brev til medlemmerne. 

Foreningens vedtægter giver mulighed for at over gå til advisering i Lokalavis/avis og på hjemmesiden aovnet.dk 

Den årlige generalforsamling skal afholdes i februar måned. 

Ved at overgå til en ny procedure følger foreningen den praksis, som andre foreninger anvender. 

Ved henvendelse til bestyrelsen kan en papirudgave udleveres af indkaldelse og referat.  

 

HVIS NOGET DRILLER 

Kontakt bestyrelsen inden det bliver et problem. 
 

Vores hjemmeside   www.aovnet.dk 

Henrik Koch Johansen præsenterede en ny kommende hjemmeside i et nyt design, fleksibel og nem at vedligeholde. 
 

Erik takkede Henrik for udarbejdelse af hjemmesiden. 

 

 3) Aflæggelse af årsregnskab 
Kassereren Povl-Erik Høxbroe gennemgik regnskabet, som var fremsendt sammen med indkaldelsen. 
 

Fremhævede reparationer og udvidelser på Engvej, Cedervej, Anemonevej, Astersvej, Marienlystvej og Vejsten Syd. 

Udgifterne ses under pkt. ”Renovering af kabelnet + tilslutning”, samt under Aktiver pkt. ”Tilgang” og pkt. ”Anvendt i året”. 
 

Pkt. ”Anvendt i året” er en pulje som er afsat på en tidligere generalforsamling. 
 

I budget 2019 var der afsat kr. 200.000,00 til Renovering af kabelnet som var tænkt anvendt på evt. ”rådne kabler” under 

opgraderingen til Docsis 3.1. Startdatoen for opgraderingen blev skubbet, og dels har Stofa dækket evt. udgifter hertil. 
 

Copydan er en form for skat til Verdens TV. Muligheder som Web-TV, hold pause og Start Forfra har bevirket stigninger. 

 

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet. 
 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4) Forslag fra bestyrelsen 
Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

http://www.aovnet.dk/
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 5) Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke modtaget forslag. 

 

6) Beslutning om overskuddets anvendelse 

Kassereren Povl-Erik Høxbroe foreslog på vegne af bestyrelsen, at overskuddet på kr. 238.898,00 indgår i kassebeholdningen. 
 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.  
 

Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

7) Budget for det løbende regnskabsår 

Kassereren Povl-Erik Høxbroe henviste til pkt. ”Renovering af kabelnet + tilslutning”, hvor vi har afsat kr. 200.000,00. 

Godt nok siger Stofa, at når de bygger nettet om til Docsis 3.1 ”går de ikke i små sko”, men vi er nødt til i budgettet at afsætte et beløb 

til renovering af evt. rådne kabler.  

Povl-Erik fremhævede at ombygningen til Docsis 3.1 er uden udgift for medlemmerne, og at foreningens net vil være klar til 

fremtidens krav, det er ikke et ”museum” vi som medlemmer ejer.  
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.  
Karsten Ankjær Jensen Snerlevej 15 undrede sig over, at der ikke var afsat et lavere kontingent pga. af kommende konkurrence. 

Povl-Erik svarede, at konkurrence på sigt vil gavne medlemmerne med lavere priser, at evt. udmeldelse af foreningen forventes at 

komme sent i 2020, at bestyrelsen fra flere medlemmer har hørt modvilje/manglende lyst til at skifte til ren Streaming, hvor 

betjeningen udføres med SmartPhone, Apple TV, Tablet/Ipad eller en egnet boks.  
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
  

8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår 
 

Priser Tv pakker månedlige priser i 2020 
Pakke 1 kr. 214,05, pakke 2 kr. 457,27 og pakke 3 kr. 612,24, alle med gratis trådet 4/1 Mbit internet.  
 

I pakke 3 er der har man fortsat adgang til Tv2 Play (med reklamer), der kan streames på jeres håndholdte medier og PC. 
 

Har man en Tv-pakke kan man på alle håndholdte medier og PC se TV.  

Web-TV, hold pause og Start Forfra.I kan gå 7 dage tilbage hvis programleverandøren har givet tilladelse til Stofa, YouSee med flere.  

Kræver at man har adgang til internettet, der hvor man ønsker at bruge det. 
 

Bestyrelsen foreslår, at det egentlige årskontingent uforandret er på kr.  300,00 (kr. 240,00 + moms). 

Beløbet er det samme for medlemmer der har Bredbånd Only.  
 

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller om der var nogle der havde noget imod den fastsættelse af 

kontingentet som blev præsenteret her i aften.   
 

Årsbidraget blev enstemmigt vedtaget. 
 

H e r e f t e r   e n   k o r t   p a u s e 
Uden for dagsordenen præsenterede Carsten Haun Larsen fra Stofa de produkter vi har af udbud i 2020. 

Carsten har ansvaret for antenneforeningerne på Sjælland. 
 

Carsten Haun Larsen takkede herefter forsamlingen for, at han måtte komme. 
 

Erik Jepsen takkede Carsten Haun Larsen for indlægget og for det samarbejde bestyrelsen havde med ham. 

  

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
 

Valg til bestyrelsen 

Dirigenten efterlyste forslag i salen til bestyrelsen. Ingen forslag fra salen. 
 

Dirigenten oplyste, at Erik Jepsen, Herman Ransborg, Henrik Johansen Koch, Povl-Erik Høxbroe og Michael Bülow var villig til 

genvalg. Genvalg til Erik Jepsen, Herman Ransborg, Henrik Johansen Koch, Povl-Erik Høxbroe og Michael Bülow. 
 

Valg af suppleanter 

Dirigenten efterlyste forslag i salen til suppleant. Ingen forslag fra salen. 
 

Forslag fra bestyrelsen: Lise-Lotte Karlsen  
 

Dirigenten oplyste, at Keld Hansen var villig til genvalg. Genvalg til Keld Hansen. 

Nyvalg som suppleant til Lise-Lotte Karlsen. 

 

Applaus fra salen, og dirigenten konstaterede at valghandlingerne hermed var afsluttet. 
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10) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Genvalg til Erik Svendsen. 
 

Dirigenten oplyste at revisor suppleant Anette Reinert ikke var villig til genvalg. 
 

Dirigenten efterlyste forslag i salen til revisorsuppleant. Ingen forslag fra salen. 
  

Nyvalg til Erik Borup Larsen.  

 

11) Eventuelt 
Dirigenten oplyste, at man ikke kan vedtage noget, men kan bringe alt på banen. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.30 blev mødet lukket. 
 

 

Ølstykke den 10. marts 2020 
 

 

 

 

 

      ________Signeret___________            _______ Signeret __________                                                      

            Bent Jakobsen dirigent                                       Povl-Erik Høxbroe kasserer  

         


