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Det har været et travlt år for bestyrelsen med mange beslutninger, der skulle træffes. 
Året startede med en planlægning af de nye digitale kanaler og med en dialog med Canal 
Digital om bedre vilkår og deraf bedre priser. Canal Digital var dog ikke helt med på 
priserne, men tilbød et tilskud til en modtager og fri modtagning af 3 HD kanaler, mod at vi 
sætter kanalerne til afstemning på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
De 3 kanaler 4,5 og TV2 Fri skal derfor til afstemning i dag. 
Det har længe været undervejs med en lov om tilslutningspligt, og i april 2013 blev det 
vedtaget af miljøministeren at tilslutningspligt ophører den 1. april 2015. Der var dog i 
loven en mulighed for at sætte loven i kraft tidligere, hvis der var gode argumenter for det.  
Den 17. juli 2013 blev planloven ændret og ny dato blev 1. januar 2014. Denne ændring 
gav bestyrelsen en udfordring med at få økonomi og vedtægter til at hænge sammen. Den 
ekstraordinære GF 16. september 2013 blev afholdt og vi var så klar til lovændringen.  
Ophævelsen af tilslutningspligten er kun den pligt som kommuner og anden lovgivning 
pålægger den enkelte grundejer eller boligforening. Alt andet kan aftales på 
generalforsamlingen. Det er således muligt for Antennelauget at vedtage en binding af 
medlemmerne, men det er ikke planen. Vedtægternes bestemmelse om medlemskab er 
gældende. 
Indtil nu har 4 medlemmer af forskellige grunde valgt at melde sig ud af foreningen. Hvis 
der er yderligere medlemmer der overvejer udmeldelse, er foreningens frist overfor 
udbyderne 1. december 2013. 
Bestyrelsen har besluttet at yderligere udskiftning af modtagere stoppes, indtil der er 
afklaring på foreningens fremtid, formentlig i begyndelsen af det nye år. 
 
Udviklingen går rigtig stærkt. Dette sætter naturligvis en lille antenneforening under et vist 
pres for at levere og følge med.  
Vi er dog i bestyrelsen overbevist om at antenneforeningens udbud af kanaler kontra pris 
gør at vi stadig kan være konkurrencedygtige. 
Kanalafstemningen sidste år viste at det var få medlemmer der ønskede færre kanaler. 
Der har i mange år været en snak om pakker. Muligheden for at de enkelte medlemmer 
kunne nøjes med at betale en tilslutningsafgift (de faste driftsomkostninger), og så entrere 
sig med anden udbyder, Boxer, Home trio, internet, parabol el. lign. 
Pakker er stadig en mulighed, men svær at administrere. Bestyrelsen vil undersøge hvilke 
muligheder der kommer fremover for at lave mindre pakker.   
I den forbindelse vil jeg dog gerne fremhæve de muligheder som de enkelte medlemmer 
har for at entrere sig med det brede udvalg af internetdrevne udbydere, til at supplere med 
ekstra nyheds- og sports programmer.  
Viaplay.dk, TV2Play.dk , NUTV.dk, Csport.dk, Netflix, Apple TV osv.  
Alle disse giver mulighed for at kunne se diverse kanaler som Canal 9, TV2 News, TV2fri, 
film og serier i alle afskygninger, imod et månedligt kontingent. 
Den foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 120 modsvarer de prisforhøjelser, der er lagt 
på de enkelte kanaler. Se indkaldelsen. 
 
 



 
Kort vil jeg også lige informere om standen på vores anlæg.  
Anlæg og kabler er i rigtig god stand, men som med så meget andet så skal der stadig 
vedligeholdes.  
STOFA lagde i sin tid kablerne meget tæt på vejtræerne. Disse træer har nu vokset sig 
store og det har medført den udfordring at rødderne vikler sig ind i kablerne og stille og 
roligt rykker dem over.  
Enkelte medlemmer har oplevet korte udfald i billedet og rapporteret dette til bestyrelsen. 
Dette er dog desværre ikke noget vi som antenneforening kan gøre så meget ved.  
Vi nedtager vores signaler via luften, enten fra jordbaserede sendere eller satellitter.  
Derfor kan signalerne være udsat for kortvarige afbrydelser, f.eks. grundet fly, der 
passerer. 
Der sker endvidere beskæring af træerne ved masten, da også træerne kan genere 
modtagelsen. 
For de digitale signaler kan disse forhold give sig udslag i “Intet eller svagt signal” på 
fjernsynet. 
Endvidere sker der af og til opdateringer fra leverandørernes side.  
Dette giver sig udslag i “Datatjeneste” på fjernsynet”. Varigheden af ovenstående er 5-10 
sekunder, og sker sjældent. I enkelte tilfælde af længere varighed. 
Et enkelt medlem har med jævne mellemrum haft frysning, væltet billede og derefter 
sortskærm, hvorefter billedet kommer igen. Ingen andre medlemmer har tilsyneladende 
dette problem. Det er kun kanal 27 med TV2HD og Zulu der er ramt. Vores tekniker har 
skiftet fordelere og stik, målt og udskiftet forstærker. Intet hjalp ligesom der ingen fejl 
kunne konstateres på anlægget. Støjtjenesten fra Erhvervsstyrelsen har også været ude 
og måle, men uden resultat. Støjtjenesten kommer igen i denne uge og måler nogle andre 
steder, og vi vil få nogle måleresultater. Er der andre medlemmer der oplever kortvarige 
frysninger, udfald eller andre forstyrrelser, vil bestyrelsen meget gerne have det at vide. 
Der er kommet mange nye signaler i luften som kan forstyrre. Husk at eget anlæg skal 
være godt skærmet med gode kabler, stik og fordelere. Vejledning findes på hjemmesiden. 
Går det helt galt kommer vores tekniker mod et mindre gebyr ud og måler og eventuelt 
reparerer. Alle fejl efter stander ved vej er medlemmets egne. 
Foreningen har en hjemmeside www.moelletoften.dk hvor referater, vedtægter og andre 
oplysninger der kan interessere bliver gjort tilgængelige. Denne beretning vil kun komme 
på hjemmesiden, mens referatet af generalforsamlingen vil blive omdelt til alle 
medlemmer. 
 
Frederik Kirketerp har valgt at stoppe i bestyrelsen. Vi skal derfor have valgt et nyt medlem 
på generalforsamlingen. Så tænk allerede nu lidt over, om du kunne have lyst til at udvikle 
og være med til at gøre vores forening endnu bedre. 
Afstemning kommer lidt senere. 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og travlt år med et godt samarbejde og 
jeg vil også takke medlemmerne for deres input i årets løb. En stor tak til Frederik for hans 
virke som formand skal også gives.   
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kasserer 
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