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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek  
Onsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00. 
 

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. 
 

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: Henrik Johansen Koch (næstformand), Lise-Lotte Karlsen (sekretær), 

Povl-Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv.  

Herefter suppleant Michael Bülow og Keld Hansen.  

Revisor Erik Vestergaard Svendsen blev præsenteret. 

Revisor suppleant Erik Borup Larsen havde trukket sig som revisor suppleant. 

Fra Stofa deltog Carsten Haun Larsen. 
Erik oplyste at foreningens mangeårige medlem og forman Herman Ransborg have af personlige årsager trukket sig fra 

bestyrelsen.  
 

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

Der var fremmødt 18 husstande. 
  

Som referent blev udpeget Lise-Lotte Karlsen. 

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.  

 

 

http://www.sonion.com/


Antenneforeningen Ølstykke Vest  

 

 

 

Side 2 af 5 

 

2) Beretning om foreningens virksomhed 
Bestyrelsens beretning ligger på foreningens hjemmeside. 
 

Erik startede med at spørge til, 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 Nicolai Langer Svanevej 6 omkring ”at foreningen følger udviklingen omkring fibernet”, oplyste Erik 

Jepsen, at vi har haft og har dialog med Stofa/Norlys. Vi kontaktede dem der lagde el i jorden, og selskabet der har lagde fiber 

ned første gang for at høre om vi kunne få lagt rør ned.  

Problemet er, at de skyder fiber ned, så her kan vi ikke lægge rør ned.  

Lige nu er vi lidt ”passive” med hvad vi gør.  

Det er klart at vi nok på et tidspunkt må erkende, at vores net skal skiftes ud til fiber. 

På nuværende tidspunkt klarer vi os udmærket med det vi har, og det er ikke noget der er fremmed for os. 
 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Erik fortsatte med følgende: 

Vores net er 50 år nu. Erik viste de mange måder man kan få internet/bredbånd på. 

På vores net kører vi 1000/100 MBIT. 

Ved en opgradering kan vi komme op på 1200/500 MBIT. Så helt galt står det ikke til med foreningens net.  
 

Vi har haft udfald på vores net på grund af, at nogle graver fjernvarme ned.  

Det værste var da entreprenøren for kort tid siden gravede den fiber over, som dækker Søhøj Park, Alfred Hansens Plads, 

H E Nielsens vej, Helmer Filtenborgs Plads, Svanholm Vænge og Rytterbakken. Medlemmerne var uden signal i et døgn. 
Desværre viste det sig, at kortet som viser hvor fiberen lå, var forkert med en fejl på 20 meter. 

Så vi hænger selv på udgiften. Entreprenøren der i sin tid lagde fiberen ned, har ikke firma i dag. 

Da fiberen ligger nær tunnelen under vejen inde på Toftehøjskolens område, som er solgt til et privat firma, vil vi IKKE 

risikere, at ejeren beder os at flytte fiberen. Vi har aftalt med gravefirmaet der lægger fjernvarmerør ned , at vores fiber lægges 

i offentlig vej sammen med fjernvarmerør i et nyt rør til vores fiberkabel.  
 

Vi har haft meget få henvendelser til bestyrelsen fra medlemmer.  

Det viser sig, at det er WI-FI det drejer sig om, når medlemmerne taler om hastigheder. Det er noget en vis herre har skabt i 

vrede, når vi taler WI-FI. Opfylder man ikke de krav der står omkring WI-FI - om hvordan man skal placere sin Router eller 

om man evt. skal købe nogle extender/forstærkere som kan sættes på og brede signalet ud i boligen - så får man ikke et 

ordentligt signal. 

De som jeg har været ude at kigge på og hjælpe, har sat deres Router nede på gulvet i den ene ende af huset, og så regnede de 

med at få signal nede i den anden ende af huset.  

Routerne bør stå midt i huset og så højt som muligt. 
Stofa har også løsninger med WI-FI i hele boligen, som medfølger ved 1000/100 MBIT og 200/50 MBIT. 
 

Erik viste billeder og fortalte om de 50 år i foreningen. I starten med signal fra antenner i masten og senere fra paraboler. 
I vores hytte var der så meget udstyr, at man næsten ikke kunne komme indenfor. 

Lige nu er hytten nærmest tom med et reck skab, hvor det kun er øverste del har udstyr. 

Nederst i bunden er der reserve strømforsyning, hvis der er strømafbrydelse. 

Det er helt vildt, at en så lille del kan levere 10 gange mere end det vi tidligere havde.  

Det er en fiber helt over fra Århus vi er på nu der forsyner os, og som ejes af Norlys/Stofa. 

Der er ”ingen andre” på den lige nu. Det har givet os et fantastisk godt signal i vores område. 
 

På Glentevej/Drosselvej har der været en fejl. Ca. 75 meter var blevet gnavet i stykker.  

Vi har på fornemmelsen, at det sket da der blev skudt fiber ned første gang. 
 

Erik omtalte at Herman Ransborg er blevet alvorlig syg, og desværre må takke af og stoppe i bestyrelsen.  

Herman var pioner på internetområdet og en PC nørd. 

Vi er blevet enige om i bestyrelsen, og det håber jeg i er enige i, at vi giver ham et gavekort som tak for hans indsats og arbejde 

i bestyrelse i rigtig mange år.  

Generalforsamlingen og bestyrelsen takker Herman for den mangeårige indsats for foreningen. 

 
 

HVIS NOGET DRILLER 

Kontakt bestyrelsen inden det bliver et problem. 
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Præsentation af produkter i 2023 ved Stofa. 
Generalforsamlingen godkendte, at Carsten Haun Larsen fra Stofa uden for dagsordenen præsenterede 

udbuddet af produkter 2023. Carsten har ansvaret for antenneforeningerne på Sjælland. 

Hen over sommeren skifter Stofa navn til Norlys 
 

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

Nuværende 2022 indhold i Tv-pakke 1, Tv-pakke 2 og Tv-pakke 3 fortsætter. 
 

• I Tv-pakke 1 tilføjes kanal SPORTLIVE 

• I Tv-pakke 2 tilføjes streaming tjenesten Viaplay Film & Serier 

• I Tv-pakke 3 tilføjes streaming tjenesten Viaplay Total 

Tv-pakke 3 har i forvejen følgende 3 streaming tjenester 

 - TV 2 PLAY Favorit + Sport  

 - Discovery+ 

 - Nordisk Film+ 
 

Til Tv-pakke 1 kan man med Vælg Selv tilføje ”Bland tv-kanaler og streaming”. 

• En eller flere Tv-kanaler 

• Med 10, 20 eller 30 point, at kunne blande tv-kanaler og streamingtjenester 

Tv-kanaler ”koster” 1-2 point 

Streamingtjenester ”koster” 2-9 point pr. styk 
Når du vælger Vælg Selv, får du automatisk Lille Tv-pakke 1 med, der indeholder 27 populære tv-kanaler. 

TV-modtageren skal forsynes med et CAM-modul som er en engangsudgift. 
  

Carsten omtalte Stofa Web Tv-appen, som kan benyttes på SmartPhone, Tablet/Ipad og PC. 
 

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

Web-TV, hold pause og Start Forfra.kan man 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. 
 

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

 

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

Pga. af Corona er der ikke afhold generalforsamling i 2021 og 2022. 

Bestyrelsen har valgt at udsende beretning og regnskab for 2020 og 2021 pr. brev til alle medlemmer som i de forrige år. 

Der har ikke været henvendelser fra medlemmer herefter. 

De to års overskud er som i forrige år indgået i kassebeholdningen. 
 

Regnskab 2022. 

Fremhævede pkt. ”Markedsføringstilskud Stofa” hvor foreningen har et større beløb til rådighed. 

Beløbet ses under Aktiver, og er en del af den kontrakt foreningen indgik med Stofa den 1/4 2018. 
 

Andre punkter: 

Der har ikke været store reparationer på nette i 2022. 

Eludgifter er steget med 100%. Vi betaler ikke afgifter af forbruget.  
 

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

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. 
På forespørgsel fra salen om årsagen til beløbsnedgang i pkt. ”Kontingent m.m. opkrævet af Stofa”,  
oplyste kassereren: For at holde priserne i ro, har bestyrelsen valgt at opkræve et mindre kontingent og se på  

markedsføringstilskuddet anvendelse. Der er ikke tale om at vi mister medlemmer i foreningen. 
 

Pr. 1/1-2023 i alt 1.116 medlemmer. 899 med en Tv-pakke og 924 medlemmer med Internet/bredbånd.  
 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

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

 

 5) Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke modtaget forslag. 
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6) Beslutning om overskuddets anvendelse 

Kassereren Povl-Erik Høxbroe foreslog på vegne af bestyrelsen, at overskuddet på kr. 136.103,00 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. ” Markedsføringstilskud Stofa”, hvor beløbet er mindre. Er aftalt i den 

kontrakt vi har med Stofa af 1. april 2018. 
 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.  
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
  

8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår 
 

Priser for internet/bredbånd forudsætter uændret om i 2022. 

 
Priserne på Sportkanalerne er i 2023 steget ”betragteligt” uanset udbyder. 
Der er tale om rettigheder uanset hvad slags sport det drejer sig om. 
 

Tv-pakke priser (månedlige) fra den 1. april 2023 

Tv-pakke 1 kr. 185,00, Tv-pakke 2 kr. 488,00 og Tv-pakke 3 kr. 733,00, alle med gratis trådet 4/1 Mbit internet.  
 

Bestyrelsen har valgt for alle 3 Tv-pakker, at opkræve et mindre kontingent for at holde priserne nede. 

Beløbet er på kr. 30,00 månedligt for Tv-pakke 1, Tv-pakke 2 og Tv-pakke 3. 
 

Tv-pakke 1 siger ikke i 2023, prisen falder fra kr. 215,00 til kr. 185,00.   
 

For nogle kan det være attraktivt at kombinere Tv-pakke 1 med Vælg Selv 

Til Tv-pakke 1 kan man med Vælg Selv tilføje ”Bland tv-kanaler og streaming”. 

• En eller flere Tv-kanaler 

• Med 10, 20 eller 30 point, at kunne blande tv-kanaler og streamingtjenester 

Tv-kanaler ”koster” 1-2 point 

Streamingtjenester ”koster” 2-9 point pr. styk 

Når du vælger Vælg Selv, får du automatisk Lille Tv-pakke 1 med, der indeholder 27 populære tv-kanaler. 

 

Vælg Selv til Tv-pakke 1 

Point priser 2023 månedlige 

10 point    20 point     30 point 
+195,00    +285,00      +365,00 
 

Tv-pakke 1 + Vælg Selv priser 2023 månedlige 
10 point    20 point     30 point 

380,00       470,00       550,00 
  

Nuværende (2022) indhold i Tv-pakke 1, Tv-pakke 2 og Tv-pakke 3 fortsætter. 

• I Tv-pakke 1 tilføjes kanal SPORTLIVE 

• I Tv-pakke 2 tilføjes streaming tjenesten Viaplay Film & Serier 

• I Tv-pakke 3 tilføjes streaming tjenesten Viaplay Total 

Tv-pakke 3 har i forvejen følgende 3 streaming tjenester 

TV 2 PLAY Favorit +, Sport, Discovery+ og Nordisk Film+ 
 

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

af Tv-pakke priser/kontingentet som blev præsenteret her i aften.   
 

Blev enstemmigt vedtaget. 
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9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
 

Valg til bestyrelsen 

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

Erik Jepsen oplyste, at Bestyrelsen forslår Michael Bülow til bestyrelsen. 
 

Dirigenten oplyste, at Erik Jepsen, Henrik Johansen Koch, Povl-Erik Høxbroe og Lise-Lotte Karlsen var villig til genvalg. 

Genvalg til Erik Jepsen, Henrik Johansen Koch, Povl-Erik Høxbroe og Lise-Lotte Karlsen.  
Nyvalg til Michael Bülow. 
 

Valg af suppleanter 

Dirigenten efterlyste forslag i salen til suppleant. 
 

Nicolai Langer ville gerne stille op som suppleant.  
 

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

Nyvalg som suppleant til Nicolai Langer. 
 

Applaus fra salen, og dirigenten konstaterede at valghandlingerne hermed var afsluttet. 

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

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

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

 

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 20. marts 2023 

 

 

 

 

 

      ________Signeret___________            _______ Signeret __________                                                      

            Bent Jakobsen dirigent                                       Lise-Lotte Karlsen sekretær  

         


