
DIANALUND ANTENNEFORENING 

indkalder herved til ordinær generalforsamling 

onsdag den 16. juni 2021 kl. 19,00 i 

Dianalund Borgerhus, lokale 3 (gl. Rådssal), Sømosevej 44, 4293 Dianalund 

(Der gøres opmærksom på, at vi skal følge de på dagen  

 gældende retningslinier vedr. Corona) 

   

Med følgende dagsorden:   

1. Valg af dirigent. 

Flemming Greve valgt  
2. Beretning. 

Dianalund Antenneforenings bestyrelses beretning 2020.  
Denne beretning skulle være holdt for godt et halvt år siden, nærmere bestemt den 28. oktober 
2020. Da der trods alt er sket noget siden har vi føjet det til denne beretning, som kan rammes 
ind af tre ord: 
Covid 19 
Gigaspeed 
Discovery 
Covid 19 eller coronapandemien forsinkede opgraderingen af vores anlæg til gigaspeed med 
ca. tre måneder. 
Vi var kommet godt i gang med arbejdet, da statsministeren lukkede landet ned i marts. Det 
betød hjemsendelse af store dele af samfundet og dermed en stor belastning af nettet fra private 
boliger. Det betød også, at teknikerne blev sendt hjem i en periode. Af disse årsager blev 
arbejdet indstillet og først genoptaget i juni.  
1.juli kunne vi omsider tage vores nye hastighed på 1000 mB i brug. En del har valgt denne 
hurtige bredbåndsløsning. 
Bestyrelsen har sammen med andre foreningsbestyrelser ved gentagne lejligheder forsøgt at 
overbevise YouSee om, at hvis man kunne finde et mere passende prisleje for de nye 
hastigheder, så ville endnu flere vælge bredbånd hos os. Om det er os, de har lyttet til, eller det 
er deres egen bundlinje, de har haft i øjesyn vides ikke, men i hvert fald er der kommet et 
markant prisfald. 
Som forening kan det til tider være svært at forstå YouSee´s syn på det samarbejde, de har med 
os. På den ene side fremhæver de os som væsentlige for, at firmaet har den styrke, det har. På 
den anden side lukker de øjnene for den oplagte mulighed, vi er for dem til, at dæmme op for 
den aggressive markedsføring, som vi som medlemsejet antenneforening oplever, fra den stats- 
og andelshaverfinansierede konkurrent Fibia. På den ene side investerer YouSee i os, på den 
anden side overlader de os forsvarsløse til det, der kan blive foreningens endeligt.   
Samtidig med, at vi har fået denne åbenlyse forbedring af vores anlæg, giver det nye 
forventninger om, at vi skal kunne åbne for andre udbydere. Således har vi hørt om afdelinger i 
boligselskabet, hvor man ønsker f.eks. Fastspeed og andre, hvor man har inviteret Fibia 
indenfor. Det er svært for bestyrelsen at forklare, hvorfor man skal give væsentlig mere om 
måneden for den selv samme vare, fra selv samme leverandør, i selv samme kabelnet, blot med 
den forskel, at betalingsmodtagerne er forskellige!  
 
Der skal ikke herske tvivl om, at ændring i leverandørfeltet er et spørgsmål, som afgøres på 
foreningens generalforsamling. 
Det bør vores samarbejdspartner YouSee kunne gøre endnu bedre! 
Discovery 
Dette år blev foreningen ikke mødt med en prisforhøjelse fra YouSee. Til gengæld blev alle 
Discovery-ejede kanaler fjernet fra vores tilbud. 
Det medførte nogen diskussion om fodboldlandskampe op til EM-kvalifikation, idet Discovery 
havde rettighederne til disse. Det løste landsholdet selv ved, at de kvalificerede sig uden 
yderligere kampe. Selve EM-turneringen ses på DR og TV3. 
Men også anden fodboldsnak har sikkert ført til, at en del har fravalgt fuldpakken til fordel for 



mellempakke og så selv lavet aftale med Discovery om at få Dplay via bredbåndet. 
Fremadrettet forventer vi ikke, at der igen indgås aftale med Discovery. For ganske nyligt er 
der sket det, at Discovery koncernen er opkøbt af ejerne bag HBO. Hvad det medfører af 
ændringer kan vi kun gisne om! 
Boksaftale 
Foreningen indgik en aftale med YouSee om at vore medlemmer uden særlig udgift for den 
enkelte kan få stillet YouSee-boksen til rådighed. 
Boksen giver utallige fordele, som man som seer sætter pris på, efterhånden som man får 
rutine i anvendelse af dem. 
Jeg nævner blot i flæng:  
Sætte på pause, optage, spole og starte programmer forfra, nem adgang til et stort tv-arkiv og 
fri adgang til masser af film. 
Fremfor alt giver boksen mulighed for at udnytte ”bland selv”. Vi tilbyder nu tre varianter, 
hvor du får henholdsvis 10, 20 eller 36 point, som du skal bruge til at sammensætte din tv- og 
streamingpakke med. Fælles for de tre pakker er, at der bygges ovenpå grundpakkens 26 
kanaler. Det nyeste skud på stammen er Bland selv 20 som er en størrelse, som f. eks. giver 
mulighed for at få TV2Play i mellempakken for en overkommelig pris. 
I årets løb har vi haft to arrangementer hvor vi på det ene informerede grundigt om ”bland 
selv” og på det andet om GigaSpeed. Især det første var velbesøgt. 
Det seneste projekt vi har kastet os over er en adresseoprydning. At få skabt overensstemmelse 
mellem registrerede medlemmer og faktiske seere/brugere af vores kabelnet. Det må siges at 
være et arbejde, som har åbenbaret en vis uoverensstemmelse! Men en øvelse, som er rimelig, 
da ingen er tjent med at nogen har én pakke de betaler for, men modtager en anden i deres 
stikdåse! 
 
 
 
Det allerseneste vi som forening er begyndt at interessere os for, er den nye udstykning 
benævnt Pilegårdstrekanten. Der kan over en årrække forventes ca. 300 nye beboelser. Dér 
bør man have mulighed for at blive forsynet med tv og internet via foreningen. Derfor får vi 
lavet nogle beregninger på den installation. 
Der er afslutningsvis ekstra grund til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i den forløbne 
periode. Meget er foregået pr. mail og møde via Teams er det også blevet til. 
Beretning godkendt. 
 

3. Regnskabsaflæggelse. 
 

DIANALUND ANTENNEFORENING    
   REGNSKAB   
   1/7 2019 - 30/6 2020  
      

Beholdning 01-07-
2020 

    

Bankbeholdning   36.421,84   
Tilgodehavende:      
Forudbetalt COPYDAN  285.521,46   
Moms    17.893,00  339.836,30 

         
Indtægter:      
Kontingenter, Hybridnet og Copydan 5.761.711,21   
Salg af signaler   0,00 5.761.711,2

1 
 

      
Udgifter:      
Hybridnet incl. fuldservice  4.385.071,69   
Copydan og Koda (kaldet VerdensTV) 807.111,91   



SEAS-NVE   163.013,69   
Administration og annoncer  71.793,10   
Generalforsamling, møder og 
repræsentation 

7.207,55   

Lønninger   165.000,00   
Reparationer og el-installationer  269.517,70   
EDB-udgifter   3.245,75   
Forsikringer   23.278,55   

      
Momsregnskab:      
Udgående moms  986.319,00    
Indgående moms  1.028.011,

00 
-41.692,00   

      
Kildeskat m.v.:      
Indeholdt:  93.665,00    
Afregnet  74.932,00 -18.733,00 5.834.814,9

4 
 

      
Årets resultat:    -73.103,73 -73.103,73 

     266.732,57 

      
Beholdning 30-06-

2020 
    

Bankbeholdning   59.173,94   
Tilgodehavende moms  192,00   
Forudbetalt COPYDAN  207.366,63  266.732,57 

      

      
      
   Dianalund, den 14. juli 2020  
      
      
      
   Bruno Bom   
   Kasserer   

Medlemstal: 1363     

      
Ovenstående regnskab er revideret. Det forelagte bilagsmateriale er kontrolleret og fundet i 
orden og er   
sammenholdt med regnskabstallene, ligesom det er kontrolleret, at de angivne 
beholdninger er til stede. 
Gennemgangen af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.  
Restancelister og bankudskrifter er forelagt og fundet i orden.   

      
      

Dianalund, den     Revisor  
 

Regnskab godkendt 
     

 
 

4. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen stillede ændringsforslag til foreningens vedtægter: 
 
 
 



Vedtægter for Dianalund Netforening 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted  

1. Navn: Dianalund Netforening  
2. Hjemsted: (formandens adresse), 4293 Dianalund. 

  
§ 2. Formål  

1. Foreningens formål er at drive fælles kabelnet til transmission af tv-kanaler og 
bredbåndstjenester for Dianalund by. 

2.  Foreningen kan kun påtage sig opgaver, der naturligt er en følge af § 2., stk. 1. 
3.  Foreningen kan tilslutte sig landsdækkende foreninger eller organisationer efter 

generalforsamlingens bemyndigelse.  
 
§ 3. Medlemsskab  

1. Som medlem af foreningen kan enhver inden for det fastsatte forsyningsområde optages. 
2. Generalforsamlingen beslutter om indtrædende medlemmer skal betale tilslutningsgebyr til 

foreningen.  
 
§ 4. Kontingent 

1. Kontingent er summen af basisudgifter og kontraktpris for valgt programpakke. 
2. Basisudgift fastsættes af generalforsamlingen. 
3. Kontraktpris fastlægges ved kontraktindgåelse og justeres i overensstemmelse med kontraktens 

betingelser.  
4. Kontingentet reguleres én gang årligt pr. januar kvartal og opkræves kvartalsvis af 

foreningens kasserer. 
5. Ved manglende betaling kan foreningen opkræve et gebyr for udsendelse af rykker samt evt. 

afbryde medlemmets tilslutning til anlægget. Før genåbning skal skyldigt beløb være betalt. 
6. Ved nyt medlemskab betales der kontingent fra førstkommende måned.  

 
 
§ 5. Fraflytning  

1. Ved fraflytning er medlemmet forpligtet til at betale evt. restance til foreningen. 
  
§ 6. Anlæggets drift  

1. Foreningen afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggets drift. 
2. Det enkelte medlem hæfter kun med sit kontingent. 
3. Udmeldelse af foreningen berettiger ikke til udbetaling af opsparet formue eller andet beløb fra 

antenneforeningen.  
 
§ 7. Medlemskontingent  

1. Medlemmernes kontingent indbetales på konto i pengeinstitut. På denne konto kan kun hæves 
ved underskrift af formand og kasserer i forening.  
 
§ 8. Generalforsamling  

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet 
af fremmødte medlemmer. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober. 
3.  Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside 

www.DianalundNetforening.dk og via ugepressen senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen 
skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. 

4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:  
1. Valg af dirigent.  
2. Beretning.  
3. Regnskabsaflæggelse.  
4. Indkomne forslag.  

http://www.dianalundnetforening.dk/


5. Budget samt fastsættelse af basisudgifter.  
6. Valg til bestyrelsen.  
6.1. Formand eller kasserer.  
6.2. 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.  
6.3. 2 bestyrelsessuppleanter.  
6.4. 1 revisor.  
6.5. 1 revisorsuppleant.  
7. Eventuelt.  
 

5. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal indsendes til formanden senest 7 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen. 

6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 10 % af samtlige medlemmer 
skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage herefter, 
efter samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling. 

7. Alle vedtagelser på generalforsamlingerne sker ved stemmeflerhed. Hvert medlem har kun én 
stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved personvalg skal der finde 
skriftlig afstemning sted, dersom generalforsamlingen ønsker dette.  
 
§ 9. Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt for 2 år på foreningens generalforsamling. 
Bestyrelsen varetager foreningens drift og fastlægger selv sin forretningsorden. 

2. I ulige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår kassereren og 1 
bestyrelsesmedlem.  
Suppleanterne afgår hvert år.  
1 revisor afgår hvert andet år, revisorsuppleanten afgår hvert år.  
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder 1. suppleanten på dennes plads indtil 
førstkommende generalforsamling.  
Afgår formand eller kasserer i utide, vælger bestyrelsen selv en afløser for denne blandt 
bestyrelsesmedlemmerne indtil førstkommende generalforsamling. 
Genvalg kan finde sted til alle poster.  

3. Foreningen tegnes af formand og kasserer.  
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse 
samt de 2 revisorer. 
  
§ 10. Regnskab  

1. Foreningens regnskab varetages af kassereren, der ligeledes er ansvarlig for foreningens 
medlemskartotek. 

2. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen, eller når revisorerne finder det nødvendigt. 
Revisionen omfatter såvel regnskabsmæssig som kritisk revision. 
Revisionens bemærkninger påføres det reviderede regnskab og indgår som dokument i 
foreningens arkiv. 

3. Årsregnskabet regnes fra 1. juli til 30. juni. 
  
§ 11. Vedtægtsændringer  

1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske på foreningens ordinære generalforsamling. 
2. For at et forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages, kræves der, at mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. 
  
§ 12. Foreningens opløsning 

1. Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres.  
Ophøret vedtages af generalforsamlingen på en ordinær samt en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 

2. Såfremt der efter foreningens opløsning, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, 
fremkommer et overskud, skænkes dette overskud til velgørende formål i Dianalund by, efter 
beslutning på den opløsende generalforsamling.  



 
 
SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 16. JUNI 2021. 
 
Flemming Greve                 Bruno Bom                       Bent Frederiksen  
    Dirigent                              Kasserer                            Formand 
 
Ændringerne blev vedtaget, således at foreningens navn nu er Dianalund Netforening. 
 

4. Budget samt kontingentfastsættelse. 
 

Dianalund Antenneforening 
    

 

Budget 
2019 Regnskab 1/1- 

Budget 1/7-
19- 

Regnsk. 1/7-
19- Budget 1.1.21- 

Indtægter:   30-06-2019 30-06-2020 30-06-2020 31.12.21 

Kontingent  5.964 2.982 5.964 5.761 5.036 

Moms 971 529 1.046 1.028 788 

Indtægter i alt: 6.935 3.511 7.010 6.789 5.824 

 
          

Udgifter:           

TV-pakker YouSee 4.614 2.334 4.664 4.385 3.670 

Copydan og Koda 800 414 838 807 738 

Moms 1.027 511 1.007 986 814 

SEAS/NVE  162 83 185 163 170 

Administration og annoncer 55 27 55 72 58 

Generalforsamling og 
møder 14 5 14 7 10 

Lønninger 165 83 165 165 165 

Kabelarbejde og 
reparationer 25 48 175 7 50 

Elmålerinstallation     200 263 0 

IT 10 4 10 3 10 

Forsikringer 23 23 23 23 24 

Udgifter i alt: 6.895 3.532 7.336 6.881 5.709 

 
          

Indtægter: 6.935 3.511 7.010 6.789 5.824 

 
          

Årets resultat: 40 -20 -326 -92 115 

 
          

Beholdning primo: 360 360 340 340 248 

 
          

Beholdning ultimo: 400 340 14 248 363 

 
Priser i 2021: 
Grundpakke 205,- kr. pr. md. 
Mellempakke 385,- kr. pr. md. 
Fuldpakke 535,- kr. pr. md. 
Medlemskab uden tv-pakke 40,- kr. pr. md. 
 

6. Valg til bestyrelsen.  
                       

6.1. Kasserer: 



Bruno Bom valgt 
6.2. 1.bestyrelsesmedlem: 

René Jensen valgt 
                 6.3. 2 bestyrelsessuppleanter:  

 Poul Erik Pedersen og Benny Petersen valgt 
6.4. 1 revisor: 

Jan Madsen valgt 
6.5. 1 revisorsuppleant:  

Jacob Krüth valgt 
  

7. Eventuelt.  
 

Intet 


