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Formandens beretning på Antennelauget Mølletoftens 
generalforsamling 22. oktober 2015 
  
Måden hvorpå danskerne ser tv og får nyhederne serveret, ændrer sig stadig 
markant det sidste år og vi må formode at tendensen fortsætter med at finde 
nyheder på internettet og abonnere på diverse platforme som har få seere, 
men den enkeltes interesse. Her kræves et SMART tv med internet adgang 
og vel at mærke en god kraftig internet adgang. 
Foreningens kanaludbud mener jeg stadig tilgodeser flertallet med faste 
kanaler og sendetider. TDC har da også været ude og sige at traditionelt 
leveret tv stadig har en berettigelse. Valgfrihed er dog et stort ønske hos 
mange. 
 
Foreningen investerede sidste år i nogle modtagere som kunne hente 
Boxertv´s kanaler ned i anlægget, således at de enkelte medlemmer kunne 
tilvælge enkelte kanaler uden at skulle have en selvstændig boks og antenne. 
Det udsendte forslag om nedsættelse af kontingent og derved reducere 
antallet af kanaler i anlægget kan gøre Boxertv´s muligheder mere aktuelle. 
 
Foreningen har også mistet medlemmer, netop fordi der er for mange kanaler 
de ikke ser. Priserne går desværre kun en vej og det er op, krise eller ej. 
Især sport er et stort ønske, men her er rettighederne så dyre at foreningen 
ikke kan følge med. Boxer har flere sportskanaler som ikke findes i anlægget. 
Hus at HD kanaler fra Boxer kræver en tuner med mpeg4 og T2. Ja nye 
standarder vil nok forsætte med at blive udbudt. 
I det nu afsluttede regnskabsår forlod 5 medlemmer foreningen. Et noget 
langsommere tempo end jeg/vi ellers havde forventet. 
 
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. Se mere på 
www.moelletoften.dk. 
  
Bestyrelsen mener at antenneforeningens udbud af kanaler, kontra pris, gør 
at vi stadig kan være konkurrencedygtige, samt at der ikke skal bruges nogen 
boks foran modtager. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2015/16. Prisstigningerne tages af 
kassebeholdningen.  
Foreningen har været forskånet for store tekniske problemer og har ikke 
investeret i nye programmer, men opgraderet eksisterende kanaler til digital 
og i HD kvalitet. 
Kanalafstemningen vil blive gennemgået senere.   
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Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller 
andre kanaler til at søge på internettet. TV2 play og Eurosport play er 
muligheder som de enkelte medlemmer har for at hente et bredt udvalg af 
ekstra nyheds- og sports programmer.  
Andre muligheder kan være Viaplay.dk. Alle disse giver mulighed for at kunne 
se diverse kanaler og film, mod et månedligt kontingent. 
 
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.  
Foreningen har heldigvis ikke haft kabelbrud eller andre tekniske problemer. 
En mild vinter hjalp. 2 forstærkere er udskiftet i skabene rundt om i 
foreningen. Der er 11 forstærkere i alt. 
Medlemmerne anskaffer sig større og bedre modtagere, så signalet skal 
være i orden hos det enkelte medlem. Modtagere med internet adgang bliver 
også mere udbredt, så en kombination af de kanaler der ligger i anlægget og 
nye internetmuligheder gør at foreningen har en fremtid, men skal tilpasse sig 
det ændrede mediebillede.  
 
Hvis der er 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. 
Endvidere sker der af og til opdateringer fra leverandørernes side.  
Dette giver sig udslag i “Datatjeneste” på fjernsynet. Varigheden af 
ovenstående er 5-10 minutter og sker sjældent. I enkelte tilfælde af længere 
varighed. 
 
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. Resultatet af 
kanalafstemningen vil også blive lagt på hjemmesiden. 
 
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.    
 
Jens Mikkelsen 
Formand for antennelauget 

http://www.moelletoften.dk/

