Referat af ordinær generalforsamling i Antennelauget Mølletoften,
onsdag 24/10-2018 kl. 19:30 på 2690 Karlslunde Skole.

Fra bestyrelsen deltog Peter Rytoft, Jens Chr. Mikkelsen, Frederik Kirketerp og Per Buch.
Jens Christian Mikkelsen bød velkommen til de fremmødte.
Før mødet informerede foreningens tekniker om det nyeste tiltag i foreningen. Efter lang
forberedelse er der kommet Internet i foreningens kabler, således at alle kan få Internet
via antennestikket. De allerede tilsluttede medlemmer siger alle, at signalet er stabilt og
hurtigt. Der kan i øjeblikket fås op til 80 Mbit og 20 i upload. Pris kr. 259 pr. måned incl.
modem og oprettelse. Der arbejdes på en løsning for at få hastigheden op på fx 300 Mbit
eller højere. Ring til PheboNet på telefon 4057 5176 eller kontakt bestyrelsen. Tilbuddet
kan sagtens konkurrere med andre udbydere.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Knud Henning Nielsen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
og at der var fremmødt 13 medlemmer, inklusive bestyrelsen.
2. Beretning om antennelaugets virksomhed: Formanden Jens Christian Mikkelsen gav en
orientering om antennelaugets virke siden sidste generalforsamling i 2017. Foreningen har
modtaget 3 nye udmeldelser i 2018, og antallet af udmeldelser ligger indenfor det
forventede. 1 medlem er genindmeldt.
Foreningen har heldigvis været forskånet for store uheld i sidste regnskabsår, men et par
forstærkere har været defekte og givet gener for medlemmerne.
Omlægningen til HD-kanaler fra Canal Digital og Viasat er tilsyneladende afsluttet. Langt de
fleste kanaler er i dag HD eller Full HD. Ingen er endnu for alvor begyndt at sende i 4K, men
det kommer nok.
Analoge kanaler blev nedlagt i juli 2018. Tiden er løbet fra analoge signaler. Desuden fylder
de meget. Pladsen er blevet brugt til internet.
Efter vores informationer er det billedkvalitet medlemmerne efterspørger, og det kan
anlægget levere.
Formandens beretning er lagt på foreningens hjemmeside. Beretningen blev enstemmigt
vedtaget.
3. Aflæggelse af regnskab: Kasserer Peter Rytoft fremlagde regnskabet.
De medlemmer der melder sig ud, betaler et udmeldelsesgebyr på kr. 500, som dækker
plombering og andre udgifter til aftaler med udbydere og tekniker. Der er i 2018 ikke
planlagt store investeringer, men vedligeholdelse skal foretages.
Prisen på betalingskanaler bliver ved med at stige, og underskuddet er også stort. Andre
udgifter holdes i ro. Foreningen får en besparelse til næste år, idet de nye forstærkere
overgår til Phebo Antenneservice, som led i aftalen om internet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4a. Forslag fra medlemmerne. Forslag om TVøst.
Erik Olsen skitserede en løsning, og det blev vedtaget at der højst skulle bruges kr.5.000 til
formålet. TVøst er region Sjællands kanal ligesom Lorry er det for København. Indtil nu har
vi haft en mindre version af kanalen, sammen med TV2.
NY kanal. TVEast(Øst). Sjælland regionalprogram. Søg manuelt på 410.000 Mhz.
Kanalen findes ikke ved en normal kanalsøgning.
4b. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om WebTV fra Canal Digital, således at alle kanaler der
modtages fra Canal Digital også kan ses på telefon og tablet. TV3 mfl. er ikke omfattet.
Efter forsamlingens mening er tilbuddet for dyrt i forhold til hvad man får. Efter en del
diskussion blev forslaget sat til afstemning. 11 imod og 2 for.
Det undersøges nu, om en aftale med TV2Play kan lade sig gøre.
5. Fremlæggelse af budgetforslag m.m. Kontingent på uændret kr. 3.600 var foreslået af
bestyrelsen, men forsamlingen mente at underskuddet var for højt til uændret kontingent.
Desuden er priser for næste år endnu ikke modtaget. Forslag fra forsamlingen på kr.200 i
kontingentstigning til kr. 3.800 blev vedtaget med 11 for og 2 imod.
Budgettet blev vedtaget enstemmigt.
Der blev vedtaget en udmeldelsesafgift på kr. 500 og genindmeldelse på kr. 0, medmindre
der er ekstra arbejde forbundet med tilslutningen.
6. Valg af bestyrelse og suppleant:
Kasserer Peter Rytoft var på valg og blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen skal i henhold
til vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer. Der er i øjeblikket kun 4 medlemmer af
bestyrelsen. Bestyrelsen blev derfor bemyndiget til at fortsætte med 4 medlemmer og
arbejde på at finde et nyt medlem til bestyrelsen.
Som suppleant blev Anja Tholstorf TH94 valgt, men var ikke interesseret i at indtræde i
bestyrelsen på nuværende tidspunkt.
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
Glennie Nielsen og Knud Henning Nielsen blev genvalgt. Revisorsuppleant blev ikke valgt.
8. Eventuelt: Der var en kort debat om antennelaugets fremtid. Skriv til bestyrelsen på
hjemmesiden med forslag og ideer eller ring.
På foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk findes alle informationer, som er
udsendt i 2018. Der blev også redegjort for en opdeling af signalerne med DR og evt. TV2,
Boxer samt internet i en pakke, og alle kanaler i pakke 2. Tekniker undersøger.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden samt for en god debat.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NB! TNT stopper med at sende med udgangen af januar 2019.
Bestyrelsen arbejder på at finde erstatningskanal.

Formand Jens Chr. Mikkelsen
Tofteholmen 6
Telefon 30 93 27 82
Best.medlem: Frederik
Kirketerp, Nylandsvej 72
Telefon 25 56 17 19

Kasserer Peter Rytoft
Tofteholmen 23
Telefon 22 61 02 39
Best.medlem:
Ledig

Teknik Jens Chr. Mikkelsen
Tofteholmen 6
Telefon 30 93 27 82
Best.medlem Per Buch
Møllehaven 19
Telefon 46 15 27 42

