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Dagsorden: 

Formanden indledte mødet med flg. indlæg: 

Historisk beretning om Dianalund Antennelaug/Antenneforening/Netforenings 50 år 

Den 20. oktober 1972 mødtes en samling borgere fra byen, som påtog sig den praktiske opgave at 

etablere et antennelaug i Dianalund Handel Håndværk og Borgerforenings regi. 

I arbejdsgruppen sad byens radioforhandler, repræsentanter fra boligselskabet, Filadelfia og 

borgerne. 

Deres arbejde bestod i at afdække de tekniske krav og detaljer i at oprette et sådan foretagende i 

forhold til gældende regler, som blev håndhævet af Post- og Telegrafvæsenet.  

Forud for arbejdsgruppens nedsættelse var gået megen snak mand og mand imellem, om det dog 

ikke kunne være muligt at få flere tv- kanaler end blot den ene danske fra Danmarks Radio. Det 

førte frem til afholdelse af nogle møder, hvor man havde indbudt byens interesserede borgere for at 

lodde stemningen for initiativer i den retning. 

I slutningen af november blev Dianalund Antennelaug endeligt dannet og etableringen af et 

coaxkabelnet kunne påbegyndes i Dianalund. Det skulle vise sig at være langt mere fremsynet, end 

man på daværende tidspunkt havde nogen som helst anelse om. 

Der blev rejst en ca. 75 meter høj mast på Dianalund Vandværks grund ved Holberghallen. Den 

blev monteret med antenner, som skulle kunne nedtage tv-signaler fra både Sverige og Tyskland, 

således at lauget kunne tilbyde medlemmerne fire udenlandske tv programmer foruden Danmarks 

Radios ene. Desuden blev radioprogrammer fra samme tre lande tilgængelige. 

Det viste sig dog ikke uden problemer. De svenske kanaler gik fint igennem, men de tyske var klart 

afhængige af vejr og vind. Desuden var der også tekniske problemer i form af manglende 

skærmning af kablernes udstråling, hvilket resulterede i, at man ved særligt ugunstige vejrforhold 

kunne følge med i Høng-Tølløsebanens interne kommunikation i lokaltogene, når man så tysk tv-1! 

Disse ting blev naturligvis rettet og, man forsøgte også at forstærke signalerne ved at stakke 

antennerne i masten. Men helt perfekt blev det dog aldrig, for vi er trods alt langt væk fra de to 

lande her i Vestsjællands hjerte. 

I firserne tog udbredelsen af paraboler fart, Denne udvikling gjorde, at antennelaugets bestyrelse 

begyndte at undersøge mulighederne for en anden løsning end den begrænsende antenneløsning.  

Skulle foreningen vælge en selvstændig parabolløsning eller en hybridnetsløsning via KTAS? 

De to retninger blev nøje gransket og konklusionen blev, at generalforsamlingen valgte en 

kabelbaseret hybridnetsløsning hos KTAS med start oktober 1987. 



Der blev tale om en kraftig udvidelse af antallet af tv-kanaler og kvaliteten af disse. Man havde nu 

12 programmer at vælge imellem hjemme i stuen. Hvilke 12 skulle besluttes ved en demokratisk 

afstemning på årets generalforsamling.  

Det medførte naturligvis, at de efterfølgende årlige forsamlinger blev et kolossalt tilløbsstykke. For 

få ville lade andre afgøre, hvilke 12 tv-programmer, man skulle se det næste år! 

De følgende år bød på en teknisk udvikling, som gjorde det muligt til stadighed at udvide 

bæreevnen i vores coaxkabelnet. Ved hjælp af installerede forstærkere rundt i byen kunne 

foreningen efterhånden tilbyde sine medlemmer så mange kanaler, at nogen mente, at vi havde alt 

for mange! 

Næste udviklingstrin for foreningen var derfor at tilbyde forskellige pakkeløsninger. Pakker med få 

eller flere tv-kanaler til varierede priser. Disse pakker blev sammensat af TeleDanmark, som KTAS 

nu hed. Dette blev gjort på grundlag af et landsdækkende tv-barometer. 

I slutningen af 1990´erne trængte et nyt informationsfænomen sig på.  

Bedre kendt som internettet! 

Igen viste foreningens coaxnet sig anvendeligt til ny teknologi. Det krævede en ombygning af det 

samlede anlæg, som af hensyn til hastigheden i internettet bl.a. fordrede en opsplitning af byen i 

mindre områder, så færre skulle deles om det fremførte signal. 

To gange har foreningen ombygget kabelnettet, så det i dag står toptunet og tilbyder sine 

medlemmer hastigheder på op til 1000 Mb og tv-pakker, som giver mulighed for individuelt valg. 

50 år gammel, men i al beskedenhed en halvtredsårig der er fuldt på omgangshøjde med tidens krav 

om høj hastighed og knivskarp kvalitet! 

 

1. Valg af dirigent 

Flemming Greve valgt  

 

2. Beretning.  

Bestyrelsens beretning ved Dianalund Netforenings generalforsamling 2022. 

Danmark er ramt af stigende energipriser. Det gælder også Dianalund Netforening. Á conto for 

fjerde kvartal i 2022 er på det dobbelte af, hvad der blev betalt for samme periode sidste år. 

Det kommer til at smitte af på bestyrelsens forslag til basiskontingent for det kommende år. Men 

det vender vi tilbage til senere i dagsordenen. 

Foreningen er i sommer blevet hjemsøgt af et kraftigt tordenvejr, som resulterede i et afbrændt 

forstærkerskab. En reparation til små 40.000,- kr. 

På Lundtoftevej er der udskiftet en snes meter kabel til en tilsvarende sum penge. 

Ellers er driftsåret fra juli 2021 og til juni i år gået uden komplikationer. 



Foreningen kan registrere et ganske svagt fald i antal af medlemmer. I en tid med mange udbydere 

er det tilfredsstillende, at så mange er vedholdende og vælger at udnytte de fordele, som foreningen 

kan give sine medlemmer. 

På sidste års generalforsamling var der forslag om, at foreningen skulle åbne nettet for tredje part. 

Medlemmerne stemte forslaget ned, men det har givet anledning til at bestyrelsen har drøftet det 

efterfølgende. Bestyrelsen stiller sig positiv overfor en sådan åbning, men vil afvente en 

igangværende forhandling med YouSee om at få nedsat prisen for internet til vore medlemmer, som 

matcher den pris konkurrerende udbydere som f.eks. FastSpeed. 

Flow og streaming er efterhånden velkendte begreber i vores verden. Der sker til stadighed 

ændringer. Udviklingen går klart i retning af mere streaming – altså at man kan se hele serien, lige 

når man har tid og lyst til det! 

En ny fordel til alle vore medlemmer, der har YouSee Mobil og et abonnement på en tv-pakke, er at 

der er fri streaming på alle apps. Med Fri Streaming kan man bruge YouSee-apps helt uden at 

bekymre sig om dataforbruget. Med Fri Streaming sløjfes maksimum på dataforbruget, så man altid 

er fri til at streame løs på YouSee Tv og Film-app’en og høre YouSee Musik – overalt i Danmark. 

Det gælder i campingvogn, sommerhus, bus, tog, eller hvor som helst man måtte befinde sig. 

En del medlemmer har udnyttet muligheden for at udbygge bland selv mellempakke med 10 point, 

så der er blevet bedre plads til populære streamingtjenester.  

Desværre har vi også måttet anerkende en prisjustering i årets løb, eller rettere en pointjustering, 

idet visse streamingtjenester fik en tak op ved nytegninger efter 30. juni i år. 

Foreningens kasserer gennem 32 år - Bruno Bom - har nu bekendtgjort, at han ønsker at stoppe.  Så 

mange år på posten er en enestående præstation, som efterlader bestyrelsen med et stort tomrum, 

som nye folk skal forsøge at fylde ud.  

Bestyrelsen peger på Maria Andersen som ny kasserer. 

 

3. Regnskabsaflæggelse. 

DIANALUND NETFORENING      

   REGNSKAB   

   1/7 2021 - 30/6 2022   

      

Beholdning 01-07-2021     

Bankbeholdning   220.782,86   

Forudbetalt COPYDAN   364.994,07   

Skyldig moms    -9.657,00   

 Skyldig A-skat   -18.733,00  557.386,93 

Indtægter:      

Kontingenter, Hybridnet og Copydan   5.225.301,89

 5.225.301,89  

      

Udgifter:      

Hybridnet inklusiv fuldservice   3.907.080,75   



Copydan og Koda (kaldet VerdensTV)   719.235,46 

  

SEAS-NVE   193.909,09   

Administration og annoncer   50.322,01   

Generalforsamling, møder og repræsentation   8.086,67 

  

Lønninger   165.000,00   

Reparationer og el-installationer   302.605,83   

EDB-udgifter   11.233,01   

Forsikringer   20.892,06   

Renter   1.004,84   

Momsregnskab:      

Udgående moms  878.227,00    

Indgående moms  946.635,00 -68.408,00   

      

Kildeskat m.v.:      

Afregnet  74.932,00    

Indeholdt  74.932,00 0,00 5.310.961,72  

(Betalt kr. 18.733 vedr. tidl. Udsættelse)    

  

Årets resultat:    -85.659,83 -85.659,83 

     471.727,10 

           

Beholdning 30-06-2022     

Bankbeholdning   104.899,75   

Forudbetalt Copydan   354.241,40   

Moms til gode   12.585,95   

     471.727,10 

      

      

   Dianalund, den 10. juli    

   Bruno Bom   

   Kasserer   

Medlemstal: 1307     

      

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 26. september 2022   

 Revisor  

 



4. Indkomne forslag. 

Ingen  

 

5. Budget samt fastsættelse af basisudgifter. 

 

Dianalund Netforening 
    

 

Budget 
1.1.21- 

Regn.sk. 
1.7.20- Budget 1.1.22- 

Regn.sk. 
1.7.21- Budget 1.1.23- 

Indtægter: 31.12.21 30.6.21 31.12.22 30.6.22 31.12.23 

Medlemskontingent 5.036 5.309 5.495 5.225 5.525 

Moms 788 870 869 946 868 

Indtægter i alt: 5.824 6.179 6.364 6.171 6.393 

 
          

Udgifter:           

TV-pakker YouSee 3.670 3.763 4.090 3.907 3.946 

Copydan og Koda 738 758 780 719 744 

Moms 814 887 942 878 942 

SEAS/NVE  170 165 215 194 400 

Administration  58 56 60 50 52 

Møder 10 5 10 8 8 

Lønninger 165 165 165 165 165 

Reparationer 50 44 50 303 50 

IT 10 2 5 11 10 

Forsikringer og 
renter 24 24 25 22 21 

Udgifter i alt: 5.709 5.869 6.342 6.257 6.338 

 
          

Indtægter: 5.824 6.179 6.364 6.171   

 
          

Årets resultat: 115 310 22 -86 55 

 
          

Beholdning primo: 248 248 557 557 471 

 
          

Beholdning ultimo: 363 557 579 471 526 

 

  

     
  

 
      

  

      6. Valg til bestyrelsen. 

  

6.1. Kasserer  

Maria Andersen valgt 

6.2. 1 bestyrelsesmedlem  

     



René Jensen valgt 

Benny Petersen indtræder som 1. suppleant som bestyrelsesmedlem  

6.3. 2 bestyrelsessuppleanter  

Kim Møller og Poul Erik Pedersen valgt 

6.4. 1 revisor  

Jan Madsen valgt 

6.5. 1 revisorsuppleant  

Jakob Krüth valgt 

7. Eventuelt.  

Formanden takkede Bruno Bom for hans utrættelige arbejde for foreningen og overrakte 

ham bestyrelsens afskedsgave. 

 

      

     
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       


