
Referat fra ordinær generalforsamling 

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19,00 i 

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

 

1. Valg af dirigent. 

Flemming Greve 

 
2. Beretning. 

 
Bestyrelsens beretning. 
 
Nyt navn 
Vi skal vænne os til at antenneforeningen har skiftet navn til Dianalund Netforening. Det er 
svært, men for at markere, at foreningen har et anderledes tilbud i dag end dét, der var det 
oprindelige, fjerner vi nu begrebet ”antenne” i vores navn. 
Foreningens formål 
Foreningens formål er at drive fælles kabelnet til transmission af tv-kanaler og 
bredbåndstjenester for Dianalund by. Dette formål arbejder bestyrelsen meget fokuseret for.  
Vi har den grundopfattelse, at vores fælles net skal være toptunet således, at vi kan matche en 
hvilken som helst anden leverandør i området. Kan vi ikke det, så overlader vi manegen til 
andre og vores coaxkabelnet vil tabe sin værdi.  
Indtil videre synes vi, at det er lykkedes! Hvis vi må tillade os lidt selvros! 
Medlemskontingent 
Medlemskontingentet giver ret til at få leveret tv-kanaler og internet eller blot én af delene på 
adressen via foreningens kabelanlæg. 
Som medlem er man medejer af foreningens kabelnet, som dækker hele byen. Man bidrager 
med sit medlemskontingent til at vedligeholde anlægget, så det er fit for action døgnet rundt til 
at levere tv og internet. 
Som forening opnår vi fordelagtige priser på de produkter, vi køber hos leverandørerne. Som 
bekendt er det i øjeblikket YouSee, der er vores leverandør både med tv og internet.  
Medlemskontingent er for alle typer medlemskab i øjeblikket 40,- kr. om måneden. 
Fibia og os. 
På det seneste har Fibia truffet aftale med Vestsjællands Almene Boligselskab om installation 
af fibernet og opsætning af bokse i alle lejligheder. Samtidig har de sendt breve til beboerne 
om, at der opsættes bokse i hver lejlighed med tilslutning til fibernettet. Det har givet nogle 
beboere den opfattelse, at de skulle skifte fra vores foreningsnet til fiber. Som følge deraf har vi 
haft en del henvendelser fra medlemmer, som har været og fortsat er godt tilfredse med 
kvaliteten hos os og, derfor gerne vil blive hos os, hvilket de naturligvis er i deres gode ret til. 
Vi har sendt brev til alle beboere i boligforeningens afdelinger, hvor vi pointerer, at det er den 
enkelte lejer, der bestemmer hvilken tilslutning, man ønsker, og at man altså ikke er tvunget til 
at skifte til Fibia, blot fordi foreningsledelsen laver aftale med Fibia om at opsætte bokse i alle 
lejligheder. 
YouSee og Fibia  
Vores samarbejdspartner YouSee har lavet en aftale med Fibia om, at man vil kunne vælge at 
få tv-kanaler fra dem via Fibias net. Så nu skal vi til at konkurrere med os selv! Vælger 
beboerne at få YouSee som leverandør via Fibia, er det dog til helt andre priser, end vi kan 
levere til. Grundpakken koster hos os 205,- kr. om måneden den koster 319,- kr. hos Fibia, 
mellempakke koster 385,- kr. hos os men 549,- kr. hos Fibia og fuldpakke 535,- kr. hos os og 
679,- kr. hos Fibia. 
Fagkonference og webinar 
Bestyrelsen har deltaget i en fagkonference og webinarer, hvor indholdet rettede sig mod den 
nærmeste fremtid og de ændringer i tv-pakkerne vi kan forvente fra januar 2022. 
 
Nyt indhold i tv-pakkerne 



Landsholdet er tilbage! Alle landsholdets kampe vil fra 1. januar blive vist på TV2. Det 
betyder, at bare man har grundpakken, så er man klar på langsiden til de store fodboldbrag. 
Desuden vil TV2 News, TV3 Puls kunne ses, blot man har grundpakke. 
Det gælder også Olympiske Lege – vinter såvel som sommer. 
Har man mellempakke, er der også nyheder: Mere fodbold - idet man vil kunne se tre kampe 
hver spilledag fra den danske superliga, Champions League og Premier League.  
De tre børnekanaler Nickelodeon, Nicktoons og Nick Jr. er også nye. 
I fuldpakken vil der blive adgang til streamingtjenesten ViaPlay. Desuden to nye kanaler: 
Paramount+Movies og Paramount+Series. 
Til gengæld udgår C-More-kanalerne.  
I ”Bland selv” har man yderligere mulighed for at vælge tjenester, hvor man kan følge Europa 
League, Conference League, den spanske serie A og italienske La Liga. 
HBO Nordic bliver til HBO Max og kræver smart TV eller Chromecast. 
Der forhandles med Disney koncernen om at få den meget populære Disney+ med i ”bland 
selv” udvalget. 
TV2 NEWS kommer ligeledes i grundpakken. 
Priser i 2022 
De store sportsbegivenheders tilbagekomst har betydet, at prisen på kanalerne stiger 
betragteligt. YouSee har varslet prisstigninger, som - heldigvis for os - holder sig væsentligt 
under den rene kostpris. Vi i vores forening kan klare skærene med følgende begrænsede  
prisstigninger: 
Grundpakke 10,- kr. 
Mellempakke/Mellempakke med ”Bland selv”: 30,- kr. 
Fuldpakke/Fuldpakke med ”Bland selv”: 30,- kr. 
Kontingent er summen af basisudgifter og kontraktpris for valgt programpakke 
Basisudgiften eller, som vi også benævner det, medlemskontingentet foreslår vi fortsat til 40,- 
kr. om måneden for alle. 
Derved bliver priserne pr. 1. januar 2022: 
Grundpakke: 215,- kr. 
Mellempakke/Bland selv: 415,- kr. 
Fuldpakke/Bland selv: 565,- kr. 
Uden pakke: 40,- kr. 
 
Afslutning 
I tv- og internetverdenen foregår der en rivende udvikling, som det kan være svært at følge med 
i. Bestyrelsen gør sit bedste og supplerer hinanden med erfaringer og viden. Et arbejde som jeg 
hermed kvitterer for. 
Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingens diskussion.   
 

 
3. Regnskabsaflæggelse. 

 
 

Dianalund Antenneforening 
   

 
Budget 1.1.21- 

Regnsk. 
1.7.20- Budget 1.1.22- 

Indtægter: 31.12.21 30.6.21 31.12.22 

Kontingent incl. Hybrid, Copydan/Koda 5.036 5.309 5.495 

Moms 788 870 869 

Indtægter i alt: 5.824 6.179 6.364 

 
      

Udgifter:       

TV-pakker YouSee 3.670 3.763 4.090 

Copydan og Koda 738 758 780 



Moms 814 887 942 

SEAS/NVE  170 165 215 

Administration og annoncer 58 56 60 

Generalforsamling og møder 10 5 10 

Lønninger 165 165 165 

Kabelarbejde og reparationer 50 44 50 

Elmålerinstallation 0 0 0 

IT 10 2 5 

Forsikringer og renter 24 24 25 

Udgifter i alt: 5.709 5.869 6.342 

 
    0 

Indtægter: 5.824 6.179 6.364 

 
      

Årets resultat: 115 310 22 

 
      

Beholdning primo: 248 248 557 

 
      

Beholdning ultimo: 363 557 579 

 

4. Indkomne forslag. 
 Karen Holst Bundgård stiller forslag om, at foreningens net åbnes for tredjepart udbyder af 

internet. 
Afstemning: 
Ja 5 stemmer 
Nej 13 stemmer 
Forslaget IKKE vedtaget. 
 

5. Budget samt kontingentfastsættelse. 
 Bestyrelsen foreslår uændret basisudgift – medlemskontingent - på 40,- kr. pr. måned 
 TV-pakkerne hæves således: 
 Grundpakke:  + 10,- kr. pr. md. 
 Mellempakke/Bland selv: +30,- kr. pr. md. 
 Fuldpakke/Bland selv: +30,- kr. pr. md. 
 Uden tv-pakke: uændret. 

 
Bestyrelsens forslag godkendt 
 

6. Valg til bestyrelsen.  
                       

6.1. Formand: 
Bent Frederiksen valgt 

6.2. 2.bestyrelsesmedlemmer: 
Maria Andersen og Carl Chr. Jensen valgt 

                  6.3. 2 bestyrelsessuppleanter:  
 1. suppleant Benny Petersen valgt og 2. suppleant Poul Erik Pedersen valgt 
6.4. 1 revisor: 

Flemming Greve valgt 
6.5. 1 revisorsuppleant:  

 Jacob Krüth valgt 
7. Eventuelt.  
Intet 


