
 
 
Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm 
Mandag d.7/5 2018, Vejle Bibliotek 
 
Stemmeberettigede: 18 personer, inklusiv bestyrelsen 
Start: 19.00 Slut:19.55 
 
Referat: 
1. Valg af dirigent: Johannes Nørskov Madsen blev valgt. 
2. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt med enkelte kommentarer. 
3. Regnskab og budget: Regnskabet blev godkendt med enkelte bemærkninger. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
4. Valg af formand og bestyrelsessuppleant: Torben Utoft Petersen blev genvalgt 
som formand. 
Bestyrelsessuppleant: Christian Schultz blev genvalgt. 
5. Valg af program udvalgsmedlemmer: Svend Aage Kjær (genvalg), Kurt 
Kristensen, Pedersholmsallé 42 blev nyvalgt, Johannes Nørskov Madsen blev 
nyvalgt. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: S.E. Kristensen og Kaj Rodding blev 
begge genvalgt og Kurt Kristensen blev genvalgt som suppleant. 
7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag blev valgt. 
Pakke 1: 1100,- 
Pakke 2: 3600,-. 
8. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 
9. Vejledende afstemning vedrørende programudbud: Stemmesedlerne blev 
omdelt og indsamlet. 
10. Eventuelt: Indstrålingen fra Højen Tårnet volder stadig problemer for enkelte 
medlemmer. 
Den lille internetforbindelse bliver, gratis, opdateret fra 3/1Mbit til 5/1Mbit. 
Spørgeskemaer blev omdelt og indsamlet til den videre udvikling af foreningen. 
 
Referent: Per Mortensen 
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Formandens beretning 2017 - 2018 
 
Endnu et år er gået. 
Et år, hvor vi skiftede fra TrioNet til Stofa som udbyder af indhold. 
Vi valgte i sidste ende Stofa, da de som de eneste tilbød at køre vores 
nuværende udbud videre, med så få ændringer som muligt. 
Desuden var det ved den udbyder, at skiftet fra TrioNet ville gå mest smertefrit 
for jer medlemmer. 
Dette viste sig heldigvis at holde stik. 
TV-kanalerne ligger samme sted og der skulle derfor ikke lave kanalsøgning og 
opsætning på alle fjernsyn. 
Modems skulle ikke skiftes. Dog blev adgangskoden til det trådløse netværk, 
nulstillet. Det påvirkede dog kun dem, der selv have lavet ændringer i 
modemmets opsætning. 
Det tog lidt tid før alle var online efter skiftet. Men det var småting i forhold til 
hvad vi kunne have frygtet. 
5 telefoni kunder skulle have et andet abonnement, da det abonnement de have 
ved TrioNet, ikke eksisterer hos Stofa. Disse 5 medlemmer blev kontaktet direkte 
for at finde den bedste løsning. 
Så alt i alt, et ret nemt skifte for alle, alt taget i betragtning. 
 
Vi valgte som sagt en udbyder der kunne og ville køre nuværende udbud videre, 
med så få ændringer som muligt. 
Det vil sige at vi heller ikke har “frit valg” på kanaler, Web-TV, start forfra osv. 
osv. som de store spillere på markedet tilbyder.  
Dette er et bevidst valg vi tog på baggrund af afstemningen her på 
generalforsamlingen forrige 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. 
Vi har derimod valgt en kortere kontraktperiode end man normalt gør, men med 
mulighed for fornyelse. 
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Vi holder selvfølgelig løbende øje med markedet og ønsker fra medlemmerne. 
Skulle vi på et tidspunkt tage valget at køre “fuld pakke” ved Stofa, Yousee eller 
en anden udbyder, vil dette betyde en større ombygning af anlægget, en noget 
længere kontraktperiode og måske også en gentænkning af antennelauget 
generelt. 
Men lad os nu indtil videre nyde de gode billeder på vores TV, de stabile 
internetforbindelser og de gode priser antennelauget udbyder TV pakkerne til. 
Vi skal huske at intet omkring Tv er gratis, så alle de ekstra muligheder vil også 
automatisk betyde en højere pris. 
 
Anlægget ser generelt også ud til at køre godt. 
Selvfølgelig vil et anlæg i vores størrelse opleve småfejl fra tid til anden, men ser 
man på indmeldingerne til Dansk Kabel TV, hører det i småtingsafdelingen. 
Vores største “plageånd” i det sidste år, har været overgravninger af vores 
kabler, pga. arbejde i fortovene rundt i området. 
Desværre ser dette arbejde ud til at fortsætte et stykke tid endnu. 
Så oplever I problemer eller udfald så kontakt endelig Dansk Kabel TV, så fejlen 
kan udbedres på forsvarlig vis. 
Kontakt oplysninger står på vores hjemmeside pedersholm.dk 
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 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. 80 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. 
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. 
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Har I forslag til forbedringer til hjemmesiden, så skriv som altid gerne en mail til 
mig. 
Min mailadresse finder I, i højre side af hjemmesiden. 
 
En opfordring skal også lyde til jer medlemmer. 
Får I nye naboer, så hils gerne på dem og mind dem om antenneforeningen. 
Samlet står vi stærkere og det er ikke ret tit at ejendomsmægleren husker at 
informerer om antenneforeningen ved ejerskifte. 
Dette kan give forskellige udfald, med folk der tror de er medlem, men ikke er 
det. 
Eller folk der er medlem, men ikke ved det. 
 
Til sidst en tak til både jer medlemmer, Dansk Kabel TV, Stofa og resten af 
bestyrelsen for året der er gået. 
 
Torben U. Petersen 
Formand 
Antennelauget Pedersholm 
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