
 

 

Referat af generalforsamling den 12. marts 2013 
 

Generalforsamling iflg dagsorden: 

 
1. Dirigent:                  Morten Esmann.. 

2. Stemmetællere: Allan Kristensen og John Sørensen. 

3. Årsberetning:           
 

På sidste års generalforsamling var der usædvanligt mange programforslag, især på at fjerne 

programmer. Prisen for den store pakke var nu blevet for høj, det var tid til en pakke 3. 

Bestyrelsen satte sig sammen og sammensatte et forslag til 3 pakker, hvor mellempakken blev 

billigere og stor pakke lidt dyrere. 

Det er især sportsprogrammer der er steget meget i de sidst år. 

Herefter indkaldte bestyrelse til en ekstra ordinær generalforsamling 14. juni 2012. Det 

fremlagte forslag til 3 pakke blev vedtaget med stort flertal, og det aftaltes at være klar fra 

1/10 2012. 

Foreningen havde erfaret fra andre foreninger at Dansk Kabel TV, der drev vores internet, 

ville trække sig ud af denne aktivitet og overflytte internet medlemmerne til YouSee. Her så 

bestyrelsen en mulighed for opsigelse af internet aftalen, som oprindeligt var blevet indgået 

med A+ og senere overtaget af DKTV, med virkning fa 1/10 2012. 

Herefter begyndte vi forhandlinger med DKA, Dansk Antenneservice om levering af udstyr til 

etablering af eget internet. Det blev en opgave der var noget større en vi nok havde regnet 

med. Kontrakter, leasingaftaler, køb af modem og udlevering af samme. 

Den 1/10 2012 gik det løs, alt imens folk fra DKA nedlagde den gamle CMTS, og begyndte 

montering af vores egen, var Jan i fuld sving med at flytte rundt på alle kanaler, til de nye 

pakker.  Det skulle senere vise sig at det blev starten på en heftig periode. For at få plads i 

frekvensspektret til Docis3, som den nye CMTS kører, måtte MUX1 flyttes fra 140 MHz til 

146 MHz. Det betød sort skærm på de fleste digitale TV modtager. Bestyrelsen lå vandret i 

flere uger for, at stille TV ind igen. 

Internet medlemmerne oplevede tillige at skulle skifte ” Posthus ”, idet vi nu havde vores mail 

liggende på en server hos Gullestrup Net. Igen måtte vi ud og hjælpe til med opsætning at 

mail programmer. 

Det var opgaver der trak på de sidste ressourcer vi havde, især vores familie. 

For at vi ikke skulle kede os i vores pauser, delte medlemmer af bestyrelsen ” et godt tilbud ” 

ud til nuværende og tidligere medlemmer om gratis tilslutning til foreningen og internet. 

Det var der godt 75 der benyttede sig af. Pt. har vi 1020 TV medlemmer og 440 internet 

medlemmer. 

Foreningen har hele tiden været konkurrence dygtig på prisen, men nok ikke på program 

udbuddet. 

 

Et større antal medlemmer i Slotsbjergby havde i længere tid klaget over periodiske udfald på 

TV2. 

Efter en et større detektiv arbejde, blev vi klar over at det er en lokal sender i området der var 

skyld i forstyrrelserne. En flytning af TV2 MUX var desværre eneste løsning. Denne gang gik 

det mere smertefrit idet de fleste digitale modtagere var i stand til at finde TV2 igen. Enkelte 

måtte dog have hjælp fra bestyrelsen.  

/


 

For at styrke nabolandskanalerne gik Copy-Dan og FDA sammen om at undertekste ARD, 

ZDF NRK1, SV1+2. Det tekniske udstyr var meget dyrt, men Copy-Dan gav et tilskud til 

etableringen, godt 80.000 Kr. 

Flere medlemmer har udtrykt glæde ved de danske undertekster. Nabolands kanalerne er 

stadig en vigtig del af grundstammen i kanaludbuddet. 

 

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde besluttet, at slukke for de analoge signaler den 31/12 

2013 

Det for at få plads til dels nye kanaler og eksisterende skal opdateres til HD opløsning. En HD 

kanal fylder ca. 50 % mere end et SD program. Vi kan blive tvunget til at udsætte det analoge 

sluk, SBS og Viasat har raslet med sablerne, idet de mener de mister seer. 

  

Bestyrelsen har desværre været nødsaget til at opsige serviceaftalen med IP radio Korsør. 

Foreningen udbyder nu internet og det stiller store krav til service, alle ugens dage og til tider 

aften. 

Bestyrelsen har indgået en 1 årig aftale DKA, Dansk Antenne Service, der med et større antal 

medarbejder kan løse opgaven. 

Vi har et par gange oplevet sort skærm på alle kanaler i forbindelse med overisninger, det 

ramte det meste af landet lige før VM håndboldkampen, det medførte ” en del ” opkald på 

telefonen. Vi kunne desværre kun vente på isslaget tøede op. Det skete få minutter før kampen 

begyndte. DR1 som også sendte kampen var ikke berørt af isen. 

 

Tommy Hansen vores næstformand, valgte at forlade bestyrelsen i efteråret. Tommy har 

været med i foreningen fra start, og var medlem af Dalmose Antennelaug. Bestyrelsen siger 

hermed tak, for indsatsen i HashøjNet. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4: Aflæggelse af revideret regnskab.  

Det fremlagte regnskab blev forelagt af kasserer Jørn Werglin, og godkendt af general-  

forsamlingen. 

      5.  Fremlæggelse af budget ved kasserer Jørn Weiglin. Budgettet blev godkendt. 

      6.  Behandling af indkommende forslag: 

           Der var ingen indkommende forslag. 

           Bestyrelsen foreslog. 

           Nevs som ny kanal 

          Ændringer til vedtægter:  

          Ændringerne indføres i vedtægterne og skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.                                                                   

      7:Valg af bestyrelse: 

          Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:  

Henning Madsen 

John Sørensen 

Søren Bertram 

Jørn Weiglin 

     Valg af suppleanter: 

 Allan Kristensen 

 Mogens Esmann 

     8: Valg af bilandskontrollanter: 

          Uffe Hansen 

          Vinnie Larsen 

          Lars Nielsen (suppleant) 

    9:Eventuelt: 

       Bestyrelsen fik stor ros for de tiltag, der var sket i det forløbne år, og de fremmødte fik bl.a. af  



       et medlem at vide, at dem, som endnu ikke er bruget af Internettet skulle se at komme i gang.,  

       da det fungerede godt og var til en god pris.    

       Pakke skift skal ske inden den 1/3 eller 1/9. 

       Kontingent bliver opkrævet af NETS pr. halvår - og Internet bliver opkrævet kvart årligt. 

  

Referent: Anne Ramsing. 

  

 


