
 
 
Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm 
Mandag d.8/5 2017, Vejle Bibliotek 
 
Stemmeberettigede: 18 personer inklusiv bestyrelsen. 
Start: 19.00 Slut: 19.45 
1. valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt. 
2. Formandens beretning: Med enkelte spørgsmål, blandt andet om pixilering, 
hvor der blev opfordret til et ” husstands tjek fra Dansk Kabel TV, blev 
beretningen godkendt. 
3. Regnskab og budget ved kasserer: regnskab og budget blev fremlagt, og 
godkendt uden spørgsmål. 
4. Valg af kasserer og bestyrelsessuppleant: Torben Mikkelsen blev genvalgt 
som kasserer og Christian Schultz blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 
5. Valg af 3 programudvalgsmedlemmer: Svend Aage Kjer, Johannes Nørreskov 
Madsen blev genvalgt og nyvalg til Kurt Kristensen. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Kaj Rodding og Sv. E. Kristensen blev 
genvalgt og Kurt Kristensen blev valgt som revisorsuppleant. 
7. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 
pakke 1: 1100,- og pakke 2: 3600,-. Bestyrelsens forslag ved vedtaget. 
8. Indkomne forslag: der var ikke kommet nogle forslag. 
9. Vejledende afstemning vedrørende programudbud: Afstemningssedlerne blev 
omdelt og indsamlet. 
10. Eventuelt: Bestyrelsen svarede på enkelt opklarende spørgsmål, omkring 
den nye kontrakt med Stofa. 
 
Ref: Per 
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Formandens beretning 2016 - 2017 
 
Så gik der endnu et år. 
Et år, hvor vi i bestyrelsen har brugt en del tid på at undersøge markedet for 
store og små udbydere af tv og internet til vores antenneforening. 
Vores kontrakt med TrioNet og Dansk Kabel TV udløber begge d. 1/10 i år. 
Det er derfor nødvendigt at vi ser os om, efter hvad der sker på markedet. 
TrioNet er i årets løb, også blevet mere eller mindre nedlagt. Det er i hvert fald 
overtaget helt af Stofa og vil meget snart ikke længere eksisterer som 
selvstændig enhed. 
Dette bliver vi nød til at tage hånd om. 
Vi er som forening, meget interessante for de store spillere på markedet. 
YouSee og Stofa er begge meget interesserede i at tilbyde deres fulde regions 
udbud eller enda overtage anlægget og foreningen fuld ud. 
De, samt et par andre spillere på markedet, har flere interessante ting at tilbyde. 
Dels ting som tilvalg, webtv, start forfra samt nogle nye spændende ting som 
først er på vej ud på markedet indenfor den nærmeste fremtid. 
Det syntes vi dog ikke vi er parate til. 
Dels på baggrund af afstemningen her på generalforsamlingen sidste år, som gik 
ud på hvad I som medlemmer syntes betyder mest for jeres indhold i foreningens 
udbud, dels samme spørgsmål stillet på vores hjemmeside for også at tilgodese 
de medlemmer der ikke kunne være til stede på generalforsamlingen sidste år. 
Dette ville også betyde en væsentlig forøgelse af pakke priserne. 
Vi arbejder derfor på at få lavet en aftale med Stofa og Dansk Kabel TV, der gør 
at anlægget, pakkerne og priserne, forbliver de samme som vi har nu. 
Dette er vi meget tilfredse med. 
Bla. betyder dette også, at selvom vi i fremtiden skulle modtage vores signal fra 
Stofa i stedet for TrioNet, skal ingen have udskiftet deres modem eller 
genindstille deres tv. 
Alt forbliver som det er nu. Blot med et andet navn på afsenderen. 
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I årets løb er anlægget også blevet bedre og bedre kørende. 
Dansk Kabel TV modtager således stort set ingen henvendelser på fejl i 
anlægget. 
Faktisk har Dansk Kabel TV her først i maj, ikke været kaldt ud til en eneste 
anlægsfejl i 2017. 
Det er meget flot. 
Kun i forbindelse med gravearbejde eller hus installationstjek. Som i øvrigt stadig 
kan bestilles hos Dansk Kabel TV til under 300,- inkl moms. 
Dog har vi flere steder i området været hårdt ramt af gravearbejde. 
Dette er selvfølgelig forstyrrende.  
Men med de positive briller på, har de fejl det har givet, nogle steder resulteret i 
at der er optimeret på anlægget i form af nye kabler osv, der hvor fejlene er 
blevet udbedret. 
Der er jo ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. :-) 
 
Vi vil som altid, KRAFTIGT opfordre til at få skiftet sit gamle grå kabel ud, hvis 
man har sådan et, til et HF-tæt kabel samt korrekt skærmede stik. 
Dette giver ikke kun langt bedre kvalitet og stabilitet hos jer selv, men kan også 
hjælpe jeres naboer, da I så ikke længere sender støj den anden vej ud på 
anlægget. 
Forstyrrelser pga HF-støj, som f.eks. pixelering og /eller kortvarige afbrydelser af 
tv-signalet, er ikke noget der forsvinder af sig selv, og vil kun blive værre med 
tiden hvis man ikke gør noget for at forhindre det. 
 
Der kan findes meget mere information omkring HF-støj og hvad der kan gøres 
for at afhjælpe dette på vores hjemmeside. 
 
Husk altid at kontakte Dansk Kabel TV direkte hvis I oplever problemer med jeres 
signal. 
Kontakt oplysninger står på vores hjemmesiden pedersholm.dk 
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Vi vil også igen opfordre til at så mange af jer som muligt benytter jer af at 
besøge hjemmesiden med jævne mellemrum. 
Her forsøger vi stadig at komme med så meget information som muligt omkring 
hvad vi arbejder med, driftstatus, møder, teknisk information, hjælp, lokal vejret 
osv osv. 
I har stadig mulighed for at tilmelde jer vores nyhedsmail, hvor vi kan udsende 
vigtige nyheder direkte til jeres mailboks. 
Det har ca. 65 af jer lige nu benyttet jer af, men der er plads til mange flere. 
Ligeledes har vi en driftstatus side, hvor vi informerer om generelle problemer 
med anlægget eller signalet. 
Denne er desuden lavet som et Twitter feed, som det hedder, man kan tilmelde 
sig hvis man i forvejen bruger denne tjeneste.  
Er det et generelt problem i anlægget, forsøger vi at informerer så hurtigt og så 
meget som muligt af denne vej. 
Står der ikke noget på hjemmesiden, skal det fejlmeldes til Dansk Kabel TV, som 
derefter vil tage sig af det. 
Vi ved godt, at hvis man ikke har internet, så hjælper dette ikke. 
Men vi har desværre ikke andre veje vi kan informere jer på. 
Har I forslag til forbedringer til hjemmesiden, så skriv som altid gerne en mail til 
mig. 
Min mailadresse finder I, i venstre side af hjemmesiden. 
 
 
Til sidst. 
Generelt er feedback stadig altid velkommen. Positiv som negativ. 
Dette giver os mulighed for at handle på bedst mulig måde på foreningens 
medlemmers vegne. 
Jeg vil her igen gerne minde om, at foreningens bestyrelse arbejder 100% på 
frivillig basis. 
Vi bruger vores fritid på at holde foreningen kørende ved siden af vore normale 
jobs og aktiviteter. 
Så hav venligst også i fremtiden lidt tålmodighed, hvis vi ikke svarer på jeres 
mails indenfor normal arbejdstid.  
 
Til sidst en tak til både jer medlemmer, Dansk Kabel TV, TrioNet/Stofa og resten 
af bestyrelsen for året der er gået. 
 
Torben U. Petersen 
Formand 
Antennelauget Pedersholm 
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