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Referat af ordinær generalforsamling i Antennelauget Mølletoften, 

torsdag den 24/10 2019 kl. 19:30 på Karlslunde Skole. 

  

Fra bestyrelsen deltog Peter Rytoft, Jens Chr. Mikkelsen, Frederik Kirketerp og Per Buch.  

Peter Rytoft bød velkommen til de fremmødte.  Mødet var vigtigt, idet foreningen står 

overfor nogle udfordringer om fremtiden. 

 

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 15 medlemmer inklusive bestyrelsen. 

2. Beretning om antennelaugets virksomhed: Formanden Jens Christian Mikkelsen gav en 

orientering om antennelaugets virke siden sidste generalforsamling i 2018. Foreningen har 

modtaget 16 udmeldelser i 2019. Antallet af udmeldelser gør at foreningen nærmer sig et 

kritisk punkt med hensyn til faste udgifter og antal medlemmer. 

Orientering fra bestyrelsen om fibernet vil blive giver under punkt 4b på dagsordenen. 

Foreningen har heldigvis været forskånet for store uheld i sidste regnskabsår, men et par 

kabelfejl og andre mindre problemer er blevet udbedret.  

Alle kanaler fra luften ændrer sendemetode til T2 i marts 2020. Vores anlæg skulle være 

forberedt på ændringen. Muligvis vil enkelte medlemmer opleve at skulle foretage en 

kanalsøgning. 

Efter vores informationer er det billedkvalitet medlemmerne efterspørger, og det kan 

anlægget levere, men også Internet og mulighed for individuelt valg efterspørges.  

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 2020 ikke 

planlagt investeringer, men vedligeholdelse skal foretages.  

Prisen på betalingskanaler bliver ved med at stige, og underskuddet er også stort.  

Andre udgifter holdes i ro. En kontingentforhøjelse er nødvendig.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4a. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget. 

4b. Forslag fra bestyrelsen:  Forslag 1 om lovpligtig montering af elmålere på foreningens 

5 forstærkere blev udsat. Det er muligt at der kun vil blive tale om 3 målere. Foreningens 

tekniker Erik Olsen undersøger om det kan lade sig gøre.  

Spørgsmålet tages op på en ekstraordinær GF i december 2019 eller januar 2020.  

Forslag 2 om etablering af fibernet i foreningen. 

Bestyrelsen har modtaget forslag fra Phebo om etablering af fibernet således at vi selv ejer 

anlægget. Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag. Egenbetaling er for høj og der vil 

være mange udfordringer med administration. Derfor har bestyrelsen meddelt Phebo, at vi 

ikke er interesseret i denne løsning. Phebo har udbedt sig mulighed for at undersøge et 

alternativ til finansieringen og vil vende tilbage. 
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Frederik Kirketerp orienterede om et andet muligt tilbud fra Fibia/Waoo. Bestyrelsen er i 

dialog med Fibia om etablering af fiber i hele foreningen. Overordnet, så skal foreningen 

ikke længere stå for hverken leverancer eller for drift. Foreningens rolle vil, hvis denne 

løsning vælges, udelukkende bestå i at opkræve prisen for en lille TV pakke fra 

medlemmerne og herefter videresende beløbet til Fibia. Dette er nødvendigt for at vi kan 

få foreningsaftale og dermed foreningspriser af Fibia.  

Løsningen går ud på at Fibia udruller et fibernetværk til foreningens medlemmer. Det vil 

sige at der bliver gravet en fiberforbindelse helt ind til den enkelte husstand. Her opsættes 

en styreboks. Det er igennem denne fiberforbindelse, der vil blive leveret TV.   

Det vil fungere ligesom i dag, nemlig igennem TV-stikket.  

Det er Fibia der er graver og leverer fiberen, og det er Waoo der leverer TV signalet. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse økonomien, da bestyrelsen ikke har 

fået denne fra Fibia endnu. Som udgangspunkt vil der ikke være en tilslutningsafgift. 

 

Helt lavpraktisk kommer det til at forgå således: 

- Én gang om året kan man melde sig ind eller ud 

- Der betales for en lille TV-pakke til antenneforeningen, og der betales for 1 år ad 

gangen (der skal være en juridisk enhed/forening som Fibia kan fakturere) 

- Det er muligt at tilkøbe større TV pakker, eller selv bestemme hvilke TV kanaler man 

ønsker. Er det samlede beløb større end hvad en lille TV-pakke koster, betales 

differencen direkte til Fibia/Waoo 

- Det er muligt at tilkøbe højhastigheds Internet (100mbit/100mbit – 

300mbit/300mbit – 500mbit/500mbit og til foråret 2020, 1000mbit/1000mbit), som 

også afregnes direkte til Fibia/Waoo  

 

Dette tilbud kommer ikke kun til at gælder aktive medlemmer i foreningen, men alle de 

husstande der er i foreningens område. Dette betyder at tidligere medlemmer også kan 

benytte sig af dette tilbud. Derfor skal vi, som forening, nu i gang med at indsamle 

tilkendegivelser fra så mange interesserede husstande som muligt, så Fibia kan regne på 

hvad prisen for det enkelte medlem skal være. Her er det meget simpelt, jo flere 

interesserede og til sidst tilmelde, jo billigere bliver prisen.  

Priserne vil tilgå medlemmerne når de er kendte for bestyrelsen, forhåbentligt i løbet af 

november/december måned. 

 

DU KAN REGISTRERE DIN INTERESSE PÅ FIBIA´S HJEMMESIDE www.fibia.dk 

På hjemmesiden indtaster du din adresse i feltet hvor man tjekker om man kan få fibernet. 

Tryk ”tjek nu”, hvorefter siden fortæller at man ikke kan få fibernet, men at man kan 

tilkendegive sin interesse ved at udfylde det skema der er på hjemmesiden, SÆTTE ”X” I 

BOKSEN AT ”MAN BOR I EN FORENING”, og så bekræfte oplysningerne.  

 

 

 

http://www.fibia.dk/
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Hvis du er i tvivl omkring mulighederne med Fibia, er usikker på hvordan det fungerer, eller 

har brug for at få uddybet noget, er du meget velkommen til at kontakte Frederik 

Kirketerp, og stille alle de spørgsmål du måtte have. 

 

5. Fremlæggelse af budgetforslag m.m.  Kontingent på kr.4.300,00 var foreslået af 

bestyrelsen. En forhøjelse på kr. 500. Forhøjelsen er nødvendig på grund af faldende 

medlemstal og prisstigninger på næsten alt. 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.  

Der blev vedtaget en udmeldelsesafgift på kr. 500 og genindmeldelse på kr. 0,00, 

medmindre der er ekstra arbejde forbundet med tilslutningen.   

6. Valg af bestyrelse og suppleant:  

Frederik Kirketerp og Per Buch 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 Vivian 

Rasch, Nylandsvej 66. 

8. Eventuelt: Der var en kort debat om antennelaugets fremtid. Skriv til bestyrelsens mail-

adresse på hjemmesiden med forslag og ideer eller ring. 

På foreningens hjemmeside www.moelletoften.dk findes alle informationer, som er 

udsendt i 2019.  

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden samt for en god debat.  

 

 
Med venlig hilsen              

Bestyrelsen 

 

Formand 

Jens Chr. Mikkelsen 

Tofteholmen 6 

Telefon 42 60 06 21 

Kasserer  

Peter Rytoft 

Tofteholmen 23 

Telefon 22 61 02 39 

Teknik  

Jens Chr. Mikkelsen 

Tofteholmen 6 

Telefon 42 60 06 21 

Best.medlem:  

Frederik Kirketerp 

Nylandsvej 72 

Telefon 25 56 17 19 

Best.medlem: 

Ledig 

Best.medlem  

Per Buch 

Møllehaven 19 

Telefon 46 15 27 42 

 

http://www.moelletoften.dk/

