
Bilag til dagsordenspunkt 8 

Forslag fra bestyrelsen angående afholdelse af udgifter til service ud over servicekontrakt 

Baggrund for forslaget: 

På Antenneforeningen Trekantens generalforsamling i maj 2018 blev det vedtaget at indgå en 

administrationsaftale med Dansk Kabel TV så tv-grundpakken kunne overgå fra kollektiv 

grundpakke betalt over huslejen til en individuel abonnementsordning. 

Det betød samtidig at foreningens økonomi blev meget indskrænket. Fra et budget på omkring 1,5 

mill kr. til et budget på i første omgang 100t kr. Ved besparelser er dette nu nedbragt til omkring 

60t kr. 

På generalforsamlingen det følgende år, altså 2019, blev det vedtaget at udbetale det samlede 

akkumulerede indestående på det såkaldte aconto-regnskab til afdelingerne. I alt 406t kr. blev 

efterfølgende overført til BOSJ, fordelt og indsat på afdelingernes antennekonto til vedligeholdelse 

af afdelingernes eget antenneudstyr. Alt antenneudstyr som befinder sig på den enkelte afdelings 

matrikel tilhører nemlig afdelingen. 

Derfor skal den enkelte afdeling i princippet afholde udgifter til service: reparation, 

vedligeholdelse og opgradering af antenneudstyr, som ikke er dækket af servicekontrakten. Det 

kan f.eks være et defekt antennestik i et lejemål, udskiftning af defekte låse på krydsfeltskabe i 

kælderen eller nødvendig opgradering af fordelere og forstærkere på antenneanlægget som er 

såkaldt ”end-of-life”. 

Antenneforeningen har i den forløbne periode modtaget nogle få regninger på service fra DKTV, 

som ud fra ovenstående princip skulle have været betalt af en af afdelingerne, men som 

bestyrelsen har valgt at foreningen betalte, da der var tale om begrænsede beløb. 

Det er nemlig forbundet med en del administration for såvel DKTV og BOSJ, når udgiften skal 

afholdes af afdelingerne. 

Bestyrelsen mener at vi er nødt til at afklare, hvem der fremover skal afholde hvilke udgifter. 

Bestyrelsens forslag: 

Det er bestyrelsens forslag, at generalforsamlingen beslutter, at der fastsættes en bagatelgrænse 

for hvilke udgifter til service ud over servicekontrakten, der videresendes til den afdeling, der er 

ejer af antenneudstyret. 

Det er bestyrelsens forslag at bagatelgrænsen fastsættes til kr. 1500,- plus moms 

Udgifter til service ud over servicekontrakten på mere end kr. 1500,- plus moms afholdes af den 

enkelte afdeling. 


