
VEDDELEV ANTENNELAUG

Referat af den ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug

Torsdag d. 23 mafts 2OL7 kl. 19.30 iVSB klubhus på havnen.

13 deltagere incl. bestyrelsen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Per Helle blev foreslået og valgt

Indkaldelsen er modtaget 6/3 20L7. Det er mere end 2 uger før
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er dermed lovligt indvarslet.

2. Godkendelse af generalforsamlingens sene afholdelse d.23 mafts, jfr.
Vedtægterne.

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne holdes inden 10/3,

men den blev skubbet fordi forslaget i pkt. 5 ønskedes afklaret med YouSee
inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kunne tilslutte sig, at den blev afholdt d.23. marts og at
generalforsamlingen dermed er beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden.

Året 2016 er gået godt i Veddelev Antennelaug - Vi har haft en stabil
signalforsyning med TV og Bredbånd og alt det andet, som vi bliver tilbudt fra
YouSee. Der har på intet tidspunkt været længere afbrydelser i hverken TV eller

Efter at YouSee 2016 stoppede med at sende analoge W signaler ud til de gamle
TV, er YouSee i Z0t7 gået videre med at stoppe med at sende analoge FM

kanaler. Fremover er der alene digitale signaler og kanaler på nettet, som fylder
mindre og dermed giver mere plads til både flere HD TV og UHD TV signaler,
samt større hastigheder på internettet. Det betyder i praksis, at enten skal det
gamle flad-skærmsTV sendes på pension, eller man skal købe en
digital/analogboks og tilslutte til sit Fjernsyn.

Hidtil har man kunnet få en YouSee plusaftale og få en Plusboks. Det koster
99kr/mdr. Fremover kan man få en ny aftale og en boks til 30 kr/mdr. Boksen
giver også andre fordele.

Vi tilbyder nu i 2017 følgende 6 TV pakker:

1. Grundpakke med 25 faste kanaler
2. Mellempakke med 35 faste kanaler
3. Mellempakke 10- bland-selv med 25 faste og 10 selwalgte kanaler
4. Mellempakke 20- bland-selv med 25 faste og 20 selwalgte kanaler
5. Fuldpakke med 61 faste kanaler
6. Fuldpakke - bland-selv med 25 faste kanaler og 39 selwalgte kanaler
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Bland selv pakkerne koster det samme som de faste pakker. Vælger man bland selv i

stedet for de faste pakker, skal man kontakte YouSee og bestille det eller endnu
nemmere bestille det over "Mit YouSee" Log-in på www.yousee.dk Udover det
programkort, som man får tilsendt fra YouSee skal man skal enten have et
indstiksmodul til at sætte programkortet ind i fjernsynet, eller via en YouSee plus

aftale få en YouSee boks.

Flere medlemmer har især tidligere fundet det meget bøvlet, at få installeret bland-
selv kanalerne på TV'et.

Det største problem syntes at være, at finde ud af, hvor man skal ændre og
installere det rigtige Netværks ID, som skal ændres fra 100 til 111. De forskellige T/
fabrikanter har åbenbart forskellige måder at gøre det på. Råd og vejledning for de

enkelte TV fabrikater kan findes på wvtru.yousee.dk hvortil der er henvisning fra
vores hjemmeside på www,veddelev.dk.

Hvis man køber et nyt fjernsyn, så husk at spørge i forretningen og få evt. en

vejledning med. De nye moderne smartTV er forprogrammede med YoUSee, så her
skal man blot vælge rigtigt i de mange menuer, som man skal igennem ved
opstarten af fjensynet.

Hastigheden på bredbåndet og internettet er i de seneste år blevet forøget flere
gange, således at man får et stadigt hurtigere net til nogenlunde samme pris.

YouSee har oplyst mig om, at de i maj måned foruenter en ny omlægning af
hastigheder og priser på deres bredbånd. De nærmere detaljer må vi vente på at se.

Bredbånd bestilles direkte hos YouSee, enten over "Mit YouSee" Log-in på

www.vousee.dk eller man kan kontakte YouSee salg og support på telefonen.

Sammen med bredbåndet medfølger der også følgende ekstra muligheder:
,/ Fastnet telefon
,/ C More - film og serier samt web-W kanalerne C More First og C More Seriesx
./ YouSee Film & Serier - danske filmklassikere samt film og serier til børnx
,/ Webmail
./ Bland Selv Bredbånd
,/ Telefonisk og online support

)* Bredbåndet findes også i en variant uden C More og YouSee Film & Serier.

Vi vil i øvrigt anbefale at man til bredbåndet tilføjer YouSee's Sikkerhedspakke: F-

secure

Herudover tilbyder YouSee også mobiltelefon abonnementer til favorable priser.

Service og vedligehold varetages af Dansk KabelTV. Dansk kabelW tager sig også af
at hjælpe beboere med at få deres tilslutninger til at fungere. Det kan handle om
meget forskelligt, såsom fejl i kabler, tilslutningsdåser, antenneforstærkere o,s.v.
Dette udføres naturligvis mod betaling, men det er min opfattelse at DKTV's

teknikere er både kompetente og meget hjælpsomme.
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Med hensyn til det kommende år 20L7 , så har bestyrelsen været i kontakt med

YouSee, som er kommet med flere nye forslag til opgradering af tilbuddet til vores
medlemmer.

Vi stiller derfor på denne generalforsamling forslag til forbedring af vores aftaler og

en teknisk opgradering. Det handler ganske koft om følgende:

1. En teknisk opgradering og fremtidssikring af vores signalforstærkere i anlægget
uden beregning. Herued kan l«aliteten af TV signalerne og billedkvaliteten
forbedres og fremtidssikres. Det åbner samtidigt op for at anlægget kan levere

bredbåndshastigheder op til 1.000 Mb.

2. Mulighed for en ny pakke med alene Bredbånd uden en TV pakke. Endvidere

mulighed for, at man kan få en alternativ bredbåndsleverandør til YouSee. - Pt.

er der kun et firma: Hiper, som er lidt billigere.

3. Mulighed for de nye YouSee bokse til 30kr/mdr. mod i dag 99kr/mdr.

Mere herom under indkomne forslag under pkt. 5

Til slut vil jeg gerne lige gøre opmærksom på Antennelaugets Hjemmeside, som

ligger under mrvw.veddelev.dk Her finder man diverse oplysninger om foreningen,
samt en del gode råd og anvisninger, såfremt det hele ikke lige fungerer, som man

ønsker det.

Hvis det ikke virker kan en opringning til formanden måske hjælpe dig videre. Ellers

er der også den mulighed, at kontakte YouSee, hvis det er bredbåndet, det handler
om eller hvis det er både TV og bredbånd, at kontakte Dansk KabelTV. De kan så

mod betaling tilbyde at komme ud og gennemgå ens installationer og rette fejlene.

Spørgsmål og svar:

. Som svar på spørgsmål oplyste formanden at besøg af Dansk Kabel W koster
penge for den enkelte, hvis der er fejl i egen installation. Hvis der er fejl på

foreningens anlæ9, dækkes det af Antennelauget eller af vores serviceaftale.

Beretningen blev herefter godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 og forslag til budget
tor 2Ot7 med kontingent gebyrer og YouSee takster.

Regnskab og budget er fremlagt og findes på www.veddelev.dk under
Veddelev Antennelaug

Spørgsmål og svar:

r Hvis man synes at udgifterne til YouSee er for store, kan man så melde sig

ud og hvad vil det be§de.? Svar: Det er ved lov besluttet, at medlemskab af
antenneforeninger er frivillig, derfor er vedtægterne også ændret. Der er i

Veddelev Antennelaug i dag 116 medlemmer ud af 120 mulige tilslutninger.

Regnskabet for 2016 blev godkendt.
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Budgettet lor 2OL7 blev godkendt.

Kontingent og gebyrer for 2OL7 blev godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen
YouSee har i år fremsat tilbud til Veddelev Antennelaug om følgende
udvidelser og forbedringer i vores leveringsaftale:

1. En teknisk opgradering og fremtidssikring af vores signalforstærkere i

anlægget uden beregning. Herved kan kvaliteten af TV signalerne og

billedkvaliteten forbedres og fremtidssikres. Det åbner samtidigt op
for at anlægget kan levere bredbåndshastigheder op til 1.000 Mb.

2. Mulighed for en ny pakke med alene Bredbånd uden en TV pakke.

Endvidere mulighed for, at man kan få en alternativ
bredbåndsleverandør til YouSee. Pt. er der kun firmaet: Hiper, som er
lidt billigere.

3. Levering af de nye YouSee bokse til 30kr/mdr. mod i dag 99kr/mdr.

Det nye tillæg til kontrakt indebærer samtidigt en forlængelse af kontraktens
bindingsperiode med 5 år, som forudsætning for, at YouSee vil påtage sig at
opgradere vores anlæg uden udgifter for os. En tilsvarende aftale blev
indgået, da vi for år tilbage fik opgraderet anlægget til returvej for bredbånd.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen :

Bestyrelsen bemyndiges tit at indgå en ny aftate med YouSee om en
opgradering af vores antenneanlæg mod en forlængelse af leveringsaftalen

med 5 år. Forslaget får ikke nogen budgetmæssige konsekvenser for
foreningen.

Bemyndigelsen blev givet. Hvis forudsætningerne ikke holder vil der
blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Valg til bestyrelsen:

Jens Sylvest (Okseholm 24), der var indtrådt i bestyrelsen, blev valgt for 2 år

Jakob Niklasson (Okseholm 22) blev nyvalgt for 2 år
Bestyrelsessu pplea nter :

Søren Bang Korsholm (Hyldeholm 18) valgt som suppleant for 1 år

Kurt Lauridsen (Langholm 3) valgt som suppleant for 1 år

Revisorer:

Marianne Steglich (Maribovej 4) genvalgt for 1 år

Niels Skovgaard (Maribovej 6) genvalgt for 1 år
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Eventuelt. -
Vedrørende salg af ejendommen og flytning, så lad gerne antenneforstærker
og antennekabler blive siddende. Det giver meget besvær og udgifter for den

nye ejer og for os, hvis man har fjernet det hele.

udgifterne til antenneabonnementet skal med i refusionsopgørelsen.

Herefter takkede dirigenten for en god og rolig generalforsamling og gav ordet til
formanden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og medlemmerne

for deltagelsen i generalforsamlingen. Endvidere blev det nye medlem af bestyrelsen
og de de to nye suppleanter budt velkommen.

Veddelev d. årA.

Bent Aagaard Nielsen, sekretær
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Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Piet Jansen

Kasserer: Camilla R Møller

Sekretær: Bent Aagaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem : Jens Sylvest

Bestyrelsesmedlem : Jakob Niklasson
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