
Formandens beretning på Antennelauget Mølletoftens generalforsamling 
torsdag 26. oktober 2017 på Karlslunde Skole. 
  
Måden hvorpå danskerne ser TV og får nyhederne serveret på, ændrer sig stadig markant, 
selvom hastigheden med at tage de nye medier til sig er faldet. Det er især de unge der 
ændrer vaner, selvom den ”gamle” måde at blive underholdt på, stadig er den mest brugte. 
En måske overset fordel ved ”flow tv” er at man kan sætte sig ned og se en hel film uden at 
skulle tænke over mere. En del faldt i søvn foran flimmerkassen og slappede derved ubevidst 
af, i en ikke mindre stresset hverdag.  
Foreningens kanaludbud med alle de mest sete kanaler sammen med flotte billeder i HD 
kvalitet gør anlægget attraktivt. 
Fremtiden for et anlæg som vores er uvis, selvom de næste 2-5 år er nogenlunde 
forudsigelige. Hvor mange medlemmer vi skal være før økonomien bliver påvirket, ved jeg 
ikke. Men der er et stykke endnu. 
  
Vaner skal ændres, men der er ingen tvivl om at vi vil se en kolossal ændring af hele 
mediebilledet og den måde hvorpå vi får vores underholdning og nyheder.  
Spændende bliver det. Under punkt 10 på dagsordenen, Eventuelt, er der mulighed for at få 
en drøftelse af vores fremtid.  
 
Jeg vil gerne reklamere for foreningens tilbud fra Boxer om at kunne vælge enkelte kanaler 
uden at skulle have en selvstændig boks og antenne. Der kræves en modtager med MPEG4 
og T2 modtager for at kunne se Boxers HD kanaler og en aftale med Boxer. 
Der har været en del opdateringer fra foreningens leverandører Canal Digital, Viasat og 
Boxer. Omlægningen er ikke slut endnu. Viasat ændrer til HD i begyndelsen af januar 2018. 
Mangler en eller flere kanaler, vil nye modtagere selv fortælle om ændringer, ellers vil en 
kanalsøgning klare problemet. 
 
Tekst-TV er ved at blive udfaset af flere TV-stationer. Tekst-tv er for dyrt at vedligeholde.  
 
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. 
 
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. Alle 
indtægter bruges på at vedligeholde anlægget. 
Der er ingen udbytte til et moderselskab. Vi er også selvstændige og kan vælge kanaler uden 
at andre skal bestemme hvad vi skal vise. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017/18. Prisstigningerne tages af foreningens 
formue. 
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. Analoge kanaler 
vil blive udfaset i januar 2018. 
   
Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller andre kanaler 
som Boxer ikke kan levere, til at søge på internettet. TV2 Play og Eurosport Play, Viaplay og 
Netflix m.fl. er muligheder som de enkelte medlemmer har for at hente et bredt udvalg af 
ekstra film, nyheds- og sportsprogrammer. Det vil give mulighed for at kunne se diverse 
kanaler og film mod ekstrabetaling. 
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 skal der stadig 
vedligeholdes.  



Foreningen har heldigvis ikke haft kabelbrud eller andre tekniske problemer i vinter og hen 
over sommeren. En mild vinter hjalp. 2 forstærkere er udskiftet i skabene rundt om i 
foreningen. Der er 11 forstærkere i alt. 
Det der generer anlægget mest er alle de signaler der kommer udefra. Offentlige alarm net 
og mobilsignaler ligger i samme bånd som tv signaler. 
Sørg for at egne kabler er skærmede og at stik er af metal. 
 
Internet i anlægget er ikke opgivet. Selvom der manglede tilslutning til ideen, har vores 
tekniker kommet med en mulig løsning på internet i anlægget. 
Hastigheder på 150 Mbit og højere vil blive en realitet. 
I stedet for at grave lyslederkabel ned til teknikhus, kan signal komme via en 
radioforbindelse. Mere kommer så snart en løsning er klar.  
 
Som altid er bestyrelsen meget afhængig af medlemmernes tilbagemeldinger. 
Er der medlemmer der oplever kortvarige frysninger, udfald eller andre forstyrrelser, vil 
bestyrelsen meget gerne have det at vide hurtigst muligt. 
 
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.  
 
Du kan også bruge hjemmesiden til at skrive til bestyrelsen. Kontaktoplysninger står også på 
siden. 
 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og jeg vil også takke 
medlemmerne for deres tilbagemeldinger i årets løb.    
 
Jens Mikkelsen 
Formand for antennelauget 

http://www.moelletoften.dk/

