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Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling,  
tirsdag den 1. november 2016 

 
 
 
DAGSORDEN:  
 
Generalforsamlingen tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.00  
 

1. Valg af dirigent.  

a. Godkendelse af forretningsorden  

2. Bestyrelsens beretning om selskabets Virksomhed, i det forløbne år.  
3. Forelæggelse af årsregnskab og status  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Forelæggelse af budget for det næstfølgende år samt fastlæggelse 
af takstblad.  
6. Valg.  
a. Bestyrelse: 
Tony Olsen modtager genvalg  
Christian Nørgaard modtager genvalg  
Jim Olsen modtager genvalg  
b. suppleanter  
K.B. Antonsen modtager genvalg  
7. Valg af revision.  

8. Eventuelt.  
 
  
AD 1 Valg af dirigent.  

 
 Henrik Eriksen blev valgt til dirigent.  
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Forretningsorden blev godkendt.  
2 stemmetællere blev valgt. 
Generalforsamlingen blev optaget digitalt.  
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AD 2 Bestyrelsens beretning  
 
Mike Axdal fremlagde bestyrelsens beretning: 
 

Starten efter sidste generalforsamling blev lidt overraskende af nogen kaldt kup i 

bestyrelsen, men efter gennemgang og juridisk vurdering, var det klart, at 

valghandlingen var foregået efter vedtægternes ordlyd og på ren demokratisk vis. 

Ulovlige valghandlinger, herunder debat i diverse medier og personlige angreb, 

tager bestyrelsen samlet skarp afstand fra. 

Bestyrelsen vil samlet føre Korsør Antenneselskab ind i fremtiden, idet vi står 

overfor store forandringer med teknologiske udfordringer, både når det gælder om 

at leve op til medlemmers forventninger, og når det drejer sig om at følge med i, 

hvad og hvor vores kolleger på området bevæger sig hen.  

I 2016 sagde vi farvel til analoge og goddag til digitale signaler. I Februar 2017 siger 

vi farvel til FM båndet med de udfordringer, dette medfører i form af streaming af 

radio og overgang til DAB signal. Det vil Karsten Dueholm fra YouSee gerne uddybe 

om lidt. 

Og lige på faldrebet i 2016 frigav YouSee endelig og for mange længe ventet 

bredbånd only. 

Samtidig har bestyrelsen forhandlet sig frem til, at vi sammen med YouSee fremover 

også tilbyder produkter til erhvervslivet i vores kabelområde. 

Coax/Fibernet. 

Personligt var jeg ved sidste generalforsamling skeptisk over pladsen i Coax i 

sammenligning med Fibernet, men man kan blive klogere, når man kan få indblik. 

Men jeg havde ret i, at man i Coax måtte skabe plads for bedre og større 

internethastighed. Følgerne er til at få øje på: Dels omskiftning fra analoge til 

digitale tv kanaler, og dels den kommende nedlæggelse af FM radiobåndet i vores 

kabelnet, som sker i februar 2017. En nedlæggelse, som Folketinget har vedtaget at 

gennemføre på landsplan i 2019. 
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Og fremtiden for Korsør Antenneselskab ser god ud, men vi skal holde øje med 

kollegerne på dette område, vi er så heldige at vi siden sidste år har fastholdt ca. 

samme antal, medlemmer og man skal huske på at det at være i en forening, gør os 

demokratisk stærke, i forhold til de samarbejdspartere vi har. 

I 2017 vil vi arbejde på bred markedsføring, bl.a. ved deltagelse i messer og ved 

markedsføring over for erhvervskunderne i byen. Vi arbejder også på sammen med 

YouSee at få lagt vore lokale radioforeninger ind på TV båndet, således at I fremover 

fortsat vil kunne høre dem. 

For at optimere vores økonomistyring og fremtidige teknologiske investeringer vil vi 

arbejde på at udarbejde rullende budgetter for 10 årige periode, så vi er bedst 

rustet til fremtiden og er mindre sårbare. 

Medlemstallet har udvist en lille tilbagegang, dette begrundes bl.a. i nedlæggelse af 

boliger og boliger under renovering. 

Til slut vil jeg også meddele, at Inge på kontoret har besluttet at gå på pension. Det 

har betydet, at vi i samarbejde med Lola har vi ansat Susanne, så fremover vil der 

være et nyt ansigt at møde på kontoret. 

Karsten Dueholm fra YouSee vil fortælle mere om nedlægning af FM båndet i 2017 

samt give medlemstal og fordeling. 

Med disse vise ord vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak for det første år her. 

Karsten Dueholm fra YouSee: 

Korsør Antenneselskab har nu 6243 medlemmer, en tilbagegang på 143. 

Det er Ok i forhold til markedet, når der tages hensyn til større anvendelse af 

streaming og nedlægning af lejligheder. 

Der er 264, der har skiftet fra stor pakke til mellempakke, hvilket primært skyldes 

muligheden for ”bland selv”, der giver muligheden for at vælge de kanaler, man 

ønsker og frasige alle de kanaler, men aldrig ser. Mange flere kunne drage fordel af 

den mulighed. 
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Vedrørende bredbånd er der kun 12 færre abonnenter end sidste år, så 

sammenlignet med nedgangen i TV pakker er det faktisk en fremgang, som vi er 

glade for. 

Vi har i 2016 lanceret ny TV boks med mange nye muligheder for pause, 

start/stop/arkiv/flere samtidige optagelser m.m. Vi har leveret 300 nye bokse i 

Korsør. 

Alle med den gamle boks og YouSee Plus abonnement kan med fordel skifte til den 

nye boks, 78 kr. billigere pr. måned (dog uden fri musik). 

Som nævnt af formanden har vi lanceret bredbånd only. D.v.s. medlemskab med 

bredbånd uden TV pakke. 

Det er korrekt, at vi slukker for FM båndet i februar 2017. Begrundelsen er som 

nævnt ønsket om mere plads til bredbånd og digitale kanaler samt de øgede behov 

for bl.a. flere kanaler, streaming, forskudt TV og arkiv. Som tidligere nævnt vil FM 

være totalt udfaset for alle i 2019. 

Det vil dog fortsat være muligt at høre radio via sit TV og herudover tilbyder YouSee 

gratis stueantenne, hvis det ønskes. Kontakt YouSee direkte, YouSee´s hjemmeside 

eller Antenneselskabets kontor herom. Endelig kan man anskaffe en DAB modtager 

via lokale radioforretninger eller via Elgiganten, som YouSee har etableret en 

rabataftale på 20% med. 

Herefter blev beretningen overgivet til debat.  
 
Ib Hansen mente, det krævede vedtægtsændring at udfase radio. Bestyrelsen 
henviste til efterfølgende debat om vedtægtsændringer og konstaterede samtidig, 
at der på trods af de annoncerede ændringer fortsat kunne høres radio via TV. 
 
Rene Petersen var imod at lukke for FM båndet og opfordrede til et INFO møde om 
konsekvenser og muligheder som DAB, Internet eller direkte fra TV i den anledning. 
Karsten Dueholm oplyste, at YouSee vil komme med bred markedsføring i 
dagspressen, radio, TV og direkte til de kunder, der har givet lov dertil og oplyse om 
konsekvenser og muligheder.  
 
Dirigenten afsluttede herefter debatten vedr. Pkt. 2. 
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AD3 Regnskab 
 
Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision gennemgik årsregnskab og status. Blank 
revisionspåtegning, hvilket betyder, at der ikke er kritiske bemærkninger fra 
revisionens side. 
 
Alle nye investeringer afskrives kraftigt over 5 år. Selskabet har stabil indtjening, 
men store investeringer i 2015 og 2016. Bestyrelsen er bevidst om, at 
investeringerne skal kunne indeholdes i den fremtidige indtjening, hvilket er 
begrundelsen for, at bestyrelsen vil indføre et rullende 10 års investeringsoverblik. 
 
Lotte Falsing: Stor ændring under varer og tjenesteydelser? Begrundelsen er likvid  
periode forskydning i afregning til YouSee. 
 
Glenn Petersen: 4 mio. under pkt 14? Samme begrundelse. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
AD4 Forslag 
 
Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer. 
 
Toni Olsen gennemgik de foreslåede ændringer. 
 
Dirigenten meddelte, at proceduren for vedtægtsændringer krævede 2/3 tilslutning 
fra alle medlemmer. Det var ikke muligt, da der var 48 stemmeberettigede til stede. 
Der skulle derfor under alle omstændigheder en ekstraordinær generalforsamling til, 
hvor der skulle være 2/3 flertal af medlemmer til stede for at vedtage ændringerne. 
 
Glen Petersen kommenterede kørepenge efter statens takster. Der regnes med 
statens takster for private og erhvervsdrivende, d.v.s. høj takst for de første 
kilometer, pt 12000 km. 
 
Dan Sjøgren kommenterede ordet myndige i pkt. 17.2. Ebbe Ahlgren 
kommenterede, at vi arbejde med store beløb og derfor ønskede myndige personer 
i bestyrelsen. 
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Knud Nielsen ønskede, at vi bevarede radio som nu. Mike Axdal med flere fra 
bestyrelsen kommenterede, at det ikke var muligt med de begrundelser, der 
tidligere var fremført. 
 
Tom Petersen kommenterede, hvorfor YouSee ikke kunne tilbyde fleksibilitet, 
således at visse antenneselskaber kunne bevare radio som nu. Karsten Dueholm 
svarede, at Korsør Antenneselskab var med i regionsordningen, således at vi kunne 
tilbyde den komplette pakke fra YouSee med alle der digitale muligheder og høje 
bredbåndshastigheder. Der var således ikke mulighed for separate løsninger.  
 
Vedtægtsændringerne blev herefter foreløbigt vedtaget med 39 stemmer for 
vedtagelsen. De skal herefter endeligt vedtages på ekstraordinær generalforsamling. 
 

AD5 Budget og takstblad 
 
Jens Kristian Mikkelsen fra Dansk Revision fremlagde budget og takstblad for 2016.  
 
Budget og takstblad godkendt. 
 
AD6 Valg  
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Tony Olsen modtager genvalg  
Christian Nørgaard modtager genvalg  
Jim Olsen modtager genvalg  
 
Alle tre blev genvalgt. 
 
Valg af suppleanter: 
 
K.B. Antonsen modtager genvalg 
 
Som anden suppleant blev foreslået 
 
Lotte Falsing og 
Niels Madsen 
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Afstemning gav følgende resultat: 
 
Lotte Falsing 24 stemmer 
K.B. Antonsen 35 stemmer og 
Niels Madsen 35 stemmer. 
 
K.B. Antonsen og Niels Madsen blev valgt. 
 
Bestyrelsen består herefter af  
 
Mike Axdal, formand 
Asbjørn Kristensen  
Ebbe Ahlgren  
Palle Hindrichsen  
Tony Olsen  
Christian Nørgaard  
Jim Olsen  
 
Suppleanter  
K.B. Antonsen  
Niels Madsen 
 

AD7 Valgt til revision:  
 
Dansk revision v/Jens Kristian Mikkelsen blev genvalgt. 
 

AD8 Eventuelt 
 
Jørn Jørgensen: Hvorfor har vi 3 bankforbindelser. Palle Hindrichsen meddelte, at 
det skyldtes ønsket om spredning samt det specielle, at det p.t. koster penge at have 
større beløb placeret i banken. 
 
Sten Nielsen: Hvorfor kan vi ikke betale månedsvis? 
 
Ebbe Ahlgren svarede, at det skyldtes større arbejdspres på vores beskedne 
kontorbemanding, men at vi ville undersøge muligheden nærmere for om muligt at 
kunne imødekomme ønsket, da mange familier kunne have behov for den likvide 
lettelse, det kunne indebære. 
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Dan Sjøgren kommenterede, at brug af stueantenne kunne være svært i Korsør, der 
mange steder har svagt signal. 
 
Afslutning: 
 

Herefter sluttede Dirigenten og gav ordet til Mike Axdal, der takkede ham for vel 
gennemført generalforsamling. 
 
Mike Axdal takkede herefter alle for fremmøde og for en god debat, herunder en tak 
til YouSee, Dansk Kabel TV , kontoret og bestyrelsen. 


