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19. maj 2015 

  
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Martin Larsen, boligselskabet 
2. Valg af referenter 

Ingrid, bestyrelsen  
3. Valg af stemmetællere 

Maria, Holbækgårdene 
Carl, Møllegårdene 

4. Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamlingsperiode 
Kasper, formand for bestyrelsen: Spørgsmål til beretningen? 
Opfordring fra salen til mere aktiv deltagelse fra afdelingerne i 
antenneforeningens arbejde 
Efterlysning fra salen om aflæggelse af mundtlig beretning udover den skriftlige. 
Fra salen: hvad f.eks med pixeleringer. 
Kasper: Der er oprettet en særlig e-mail: teknik@anttre.dk som folk kan skrive til 
hvis der er problemer med pixeleringer. 
Ønsket om aflæggelse af en mundtlig beretning tages til efterretning af 
bestyrelsen. Det vil ske fremover, også under indtryk af at der er beboere til 
stede på generalforsamlingen som ikke har haft mulighed for at læse den 
skriftlige beretning. 

5. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab for 2014 
Bente, administrator, fremlægger årsregnskab 
Resultat på grundlæggende drift: Overskud: 69.000 kr 
Resultat på internet og telefoni: Der er et mindre underskud på 1.000 kr. 
Årets samlede resultat: Der er betalt bod til stofa på 450.000 kr.  

           Det har betydet et samlet underskud for 2014 på 370.000 kr. 
Spørgsmål fra salen: Hvad er det med en bod til Stofa. 
Svar: Det skyldes at vi opsagde aftale med Stofa før tid. 
Fra salen: Udmeldelse af Stofa skyldtes især at Stofa ikke kunne vores net 
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6. Udmeldelse af FDA og tegning af bestyrelsesansvarsforsikring 
Kasper: Vi har brugt erfa-gruppen under FDA rigtig meget mens vi havde 
Stofa/Canal Digital, men vi har ikke så meget glæde af FDA mere. 
Vi sparer omkring 12.500 kr. ved en udmeldelse af FDA. 17.205kr. i kontingent + 
950kr. i forsikring minus pris for ny bestyrelsesansvarsforsikring 5.600 kr. 
Bestyrelsen har indhentet tilbud hos flere forsikringsselskaber. Der var problemer 
med at få tilbud, men vi er endt med et godt tilbud fra Topdanmark 
Fra salen: Hvem vil bestyrelsen så sparre med hvis ikke FDA? 
Kasper: Bestyrelsen har kontakt med andre antenneforeninger 
Der sker heller ikke så meget i FDA som der gjorde tidligere 
Fra salen (Anna, Parkvænget): Hvem har I så til juridisk bistand? 
Kasper: Vi kan stadig benytte Benny (jurist som FDA har aftale med, ref.) selvom 
vi ikke er medlem af FDA. 
Afstemning:  
For udmeldelse: 18 
Imod udmeldelse: 2 
Blank: 1 

7. Forslag om opgradering af anlæg og finansiering heraf 
Vi har fået henvendelse fra DKTV. Switche i anlæg er end-of -life og der ydes 
derfor ikke service længere. Hvis switche går ned skal afdelingerne selv betale. 
Vi har fået et tilbud fra DKTV på en samlet udskiftning af alle switche. 
Fra salen: Det lyder umiddelbart rigtigt dyrt. Hvad vil der ske hvis nogle afdelinger 
ikke har råd? 
Forslag fra salen (Kim, Fælldevej 30-34): Vi tager en time-out. Så kan vi tage det 
op igen til næste år. Boligselskabet har måske en mere smidig løsning. 
Tiden er måske ved at løbe fra antenneforeningen. 
Der er nye politiske vinde med frit-tv-valg. 
Af flere grunde er det godt med en lille pause. 
Fra salen: Synes DKTV er gået bag om ryggen på os. 
Fra salen: YouSee siger de kan levere høje hastigheder. Det regnskab har 
antenneforeningen ikke fremlagt. 
Fra salen(Jesper, Fælledgårdene): Boligselskabet har på møde kun fremlagt 
forslag til tv-delen. 
Ikke internet. Så hvilken løsning skal vi tilbyde vores beboere? 
Vi kan hente tv ned fra parabolerne og bede dem bestille Full rate. 
DKTV kunne godt have sagt at switche var meget gamle og nok snart ville blive 
erklæret end-of-life. Mest stemt for at vi tager imod dette tilbud. Ellers skal vi stå 
til regnskab overfor beboerne hvis en switch går ned. 
Vi kan ikke erklære antenneforeningen død fordi der er en minister stiller et 
forslag. 
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Fra Salen: (Kim, Fælledvej 30-34) Vi kan ikke vurdere om det ene forslag er bedre 
eller billigere end det andet. Men mange steder kører tingene fint uden en 
antenneforening. 
Det kan godt være jeg som afdelingsformand kommer til at stå med en switch der 
er stået af. Jeg synes bare vi skal tage den med ro. 
Fra salen: hvad er det for nogle services vi vil tilbyde vores beboere. Der er bare 
mere i det og hvad er det egentlig vi gerne vil. 
Bestyrelsen fastholder forslaget. 
For udskiftning af switche: 11 
Imod udskiftning af switche: 10 
Forslaget er vedtaget. 

8. Forslag om henlæggelser til fornyelse af anlæg 
Vi skal henlægge til uforudsete udgifter da foreningens egenkapital er lav efter 
betaling af bod til Stofa og 150.000 kr. til nye switche. 
Forslaget vedtaget 

9. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for år 2016 
Budget vedtaget 

10. Vedtægter og vedtægtsændringer 
11. Indkomne forslag 

Forslag skal indleveres skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde 
senest onsdag den 5.maj 2015 kl.20:00 på adressen 
Antenneforeningen Trekanten 
Parkvænget 15, kld. (postkassen hænger i opgangen Parkvænget 15) 
4000 Roskilde 

12. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: Ingrid Klemmensen (modtager genvalg) 
 Anders Larsen (modtager genvalg) 
Ingen andre opstiller 
Begge genvalgt  
Valg af 2 suppleanter 
Opstillede kandidater: 
Ove Dyrekilde, Korsgården 
Lene Kristensen, Fælledgårdene 
Per Roslundh, Parkvænget 
Laila Hansen, Fælledvej 30-34 
Andreas Zeller, Møllegårdene 
Valgt: 
1. suppleant: Ove Dyrekilde 
2. suppleant: Lene Kristensen 
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13. Eventuelt 
Fælledvej 30-34 er der flere beboere som kun betaler for grundpakken men 
modtager fuldpakken. Det er ikke tilfredsstillende for dem der faktisk betaler for 
en fuldpakke. 
Bestyrelsen tager kontakt til DKTV 
Forslag fra salen (Jesper, Fælledgårdene): Alle afdelingsbestyrelser mødes for at 
drøfte hvad vi vil med antenneforeningen fremover. 
Kommentar fra salen (Maria, Holbækgårdene): Vi skal give opbakning til 
bestyrelsen så længe de løfter opgaven. 
Fremover lægges materiale til generalforsamlingen ud på hjemmesiden sammen 
med dagsorden. 
 
 
 
 

 

 Martin Larsen, dirigent  Ingrid Klemmensen, referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Side 4 af 4  


