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Referat fra den ordinære generalforsamlingen 26. februar 2009 
 
1. Valg af dirigent 
 
Henrik Lund, S 98 blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. P.g.a. det lave fremmøde 
blev der ikke valgt stemmetællere. 
Repræsentanter fra 8 parceller var mødt op. Ingen parceller havde afgivet fuldmagt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Søren Terp Madsen, S. 86 berettede følgende: 
 
Fællesantenneanlæg og signalforsyning 
Bestyrelsens arbejde med antenneanlægget har været meget beskedent efter vi skrev kontrakt med 
YouSee om levering af Tv-signaler. 
 
Over sommeren 2008 skiftede YouSee kanal-filtre til de husstande, som kun har Grundpakken. 
Denne ændring var nødvendig for at få plads til flere kanaler i Grundpakken. I december 2008 æn-
drede YouSee så i Grundpakkens kanalindhold: SBSnet gik ud, og ind kom både TV3 og Kanal 4. 
De medlemmer, som foreningen har e-mail adresser på, bliver løbende informeret om sådanne ny-
heder. Vil du også benytte dig af denne e-mail service, så skriv til formand@2640V.dk. 
 
I dag ser Grundpakken således ud: 
 
Nr. Tv-kanaler Land Kanal Frekvens    
1  DR1  Danmark  K10  210.25 
2  DR2  Danmark  K09  203.25 
3  TV 2 Lorry  Danmark  K07  189.25 
4  TV3  Danmark  K21  471.25 
5  Kanal 4  Danmark  S31  383.25 
6  Kanal København  Danmark  S10  168.25 
7  Sverige 1  Sverige  S13  245.25 
8  Sverige 2  Sverige  S14  252.25 
9  TV4  Sverige  K05  175.25 
10  TV2 Norge  Norge  K06  182.25 
11  ARD  Tyskland  S15  259.25 
12  ZDF  Tyskland  S16  266.25 
13  Ekstrakanalen     S30  375.25 
14  Infokanalen  Danmark  S11  231.25 
15  Reserveret til Video     K33  567.25 
 
På foreningens hjemmeside www.2640V.dk kan I se de aktuelle kanaler i Grund-, Mellem- og Fuld-
pakke.  
 

INGEN ændring i vores Tv-signaler, når det analoge sendenet slukker 31. oktober 2009! 
 
Senere på året vil Gladsaxe, Hove  og alle andre  danske Tv-sendemaster kun udsende digitale sig-
naler. Men i vores antennenet vil YouSee fortsætte med at levere analoge signaler. YouSee vil ikke 
forpligte sig med at sige, hvor lang tid det vil fortsætte, men mon ikke 2-4 år er et realistisk gæt. 
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Digitale Tv-signaler findes allerede i vores antennenet. Har I en DVB-C modtager (i jeres Tv eller 
en box) og et YouSee programkort (199 kr. per halvår), kan I se alle kanaler i jeres pakke digitalt 
plus nogle bonus kanaler. Uden programkortet kan et digitalt Tv vise DR1, DR2, DR Update og 
TV2 – og lige nu også se 6’eren. YouSee har i denne uge sendt informations- og salgsmateriale ud 
til alle. 
 
Når I skal købe nyt Tv, så sørg for at det har DVB-C modtager, MPEG-4 dekoder og er HD-ready. 
Det ser ud til at blive kravene i 2012. 
 
YouSee ønsker at ændre vores nuværende kontrakt til en ny, som efter deres udsagn er nødvendig i 
den nye digitale virkelighed. Desværre indeholder kontrakten flere formuleringer, som bestyrelsen 
(og FDA) finder åbenlyst urimelige. Vi arbejder videre med sagen. 
 
Generelt 
Konstaterer et medlem en signalfejl, så kan YouSee fejlservice kontaktes på tlf. 80 80 40 50. Før du 
ringer, må du meget gerne høre, om dine naboer har signal. Du kan også fejlmelde via YouSee's 
hjemmeside eller skrive en e-mail. På foreningens hjemmeside www.2640V.dk under ”Tv & radio” 
finder du link til disse. 
 
Har du spørgsmål i øvrigt, så tal med foreningens antennemand: Hardy Pedersen, S 90, 46 56 41 60. 
 
Udbygning af Holbæk-motorvejen 
På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vejdirektoratet.dk/m11) kan man finde et nyhedsbrev fra de-
cember 2008 vedrørende ”Holbækmotorvejen, Fløng – Roskilde”. Heri findes et kort, der fortæller 
at tidsplanen for Vesterled-broen, de tilhørende østvendte ramper, udvidelsen fra 4 til 8 spor og støj-
værn er oktober 2009 til august 2012. 
 
Bemærkninger til beretningen 
Der var spørgsmål til, hvilke punkter i YouSee kontrakten bestyrelsen arbejder med. Det er f. eks. at 
prisindekset kan ændres fra Danmarks Statistik til et valgt af YouSee. At YouSee kan kræve, at en 
statsautoriseret revisor gennemgår, hvor mange der er tilsluttet – og det på vores regning. Det kunne 
også være rart at vide, hvor længe YouSee fortsætter med at sende analogt. Desuden er opsigelses-
varsel i den nye kontrakt for langt i.h.t. hvor længe vi allerede har været kunde. Bestyrelsen har 
kontakt til FDA og arbejder videre med den nye kontrakt. 
 
Der har været noget sne på nogle af kanalerne i en kort periode – men det har løst sig. Og så er vo-
res antenneskur ved at flytte sig – bestyrelsen vil se, hvad der er galt. 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab  
Henrik fremlagde de forskellige regnskaber. 
Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Rettidigt indkomne forslag 
I år havde bestyrelsen ikke forslag til ny aktiviteter. Der var ej heller modtaget forslag fra medlem-
merne. 
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5. Fremlæggelse af fællesbudget  og fastsættelse af fælleskontingent 
Kontingent til driften foreslås justeret til 1050 kr. pr. husstand for at dække prisstigningen for Tv-
signalerne. 
Efter udsendelse af indkaldelse har vi erfaret, at Copydan er steget fra 177 kr. til 195 kr. om året pr. 
medlem. Heraf skyldes 5 kr. en ekstra Tv-kanal, mens 13 kr. er ren prisstigning (ca. 7,5 %). I for-
hold til det omdelte budget, ændres opkrævningen derfor  til 195 kr. for Copydan og 835 kr. for an-
tenne (668 kr. + moms), således at det samlede beløb stadig bliver 1050 kr.  Herved bliver antenne-
underskudet på 496 kr. 
 
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
6. Valg af kasserer for 2 år 
 
Henrik Lund S. 98 var villig til genvalg og blev valgt som kasserer for de kommende 2 år. 
 
 
7. Meddelelse om bestyrelsesrepræsentant og suppleanter 
Afdeling 1. Bronzealderen 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2008 

Bent Alslev 46 56 34 72 B. 23 46 56 59 40 afd1@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2009 

Morten Hammershøj B. 25 43 99 71 97  

     

Afdeling 2. Ny Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2008 

Johnny Caspersen 46 56 59 05 johnny.cas@mail.dk S. 8 46 56 59 05 afd2@2640V.dk 

Suppleant: 
valgt 2009 

Jørn Petersen S. 24 46 56 04 56  

     

Afdeling 3. Oprindelig Stenalder 
Bestyrelsesrepræsentant: 
valgt 2009 

Søren Terp Madsen S. 86 46 56 20 97 afd3@2640V.dk 

Suppleant 1: 
valgt 2009 

Hardy Pedersen S. 90 46 56 41 60  

Suppleant 2: 
valgt 2008 

Ole Nygaard S. 118 46 56 20 58 stenalderen@gmail.com 

Da Søren blev valgt som formand, indtræder 1. suppleanten Hardy Pedersen S. 90 i bestyrelsen. 

     

Formand: 
valgt i 2008 

Søren Terp Madsen S. 86 46 56 20 97 formand@2640V.dk 

Kasserer: 
valgt i 2009 

Henrik Lund S. 98 46 56 31 91 kasserer@2640V.dk 
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8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: 
Valgt som revisorer:  Jesper Sørensen S. 70 og 
 Søren Eriksen B. 27 
Valgt som revisorsuppleanter:  Lisbeth Hilstrøm S. 28 og 
 Ole Jensen S. 96 
 
 
9. Eventuelt 
Også under eventuelt blev YouSee’s nye kontrakttekst drøftet. En træg forhandling venter bestyrel-
sen. 
Fra Statens side overvejer man at tvinge YouSee til at lade andre udbydere bruge YouSee’s net, da 
YouSee nærmest har monopol. Som forslaget er udformet nu, kan det betyde, at man ser stort på, at 
vi faktisk ejer vores eget antennenet, og kvit og frit tvinger os til at sætte det til rådighed for andre. 
FDA er inde i sagen. 
TV 2 har dårlig økonomi og et lovforslag vil betyde en prisstigning på op til 25 kr. månedligt fra 
2012.  
 
Generalforsamlingen blev herefter hævet. 
 
 
Hedehusene, 3. marts 2009 
 
 
Henrik Lund, dirigent Søren Terp Madsen, formand 


