
Generalforsamling Hashøj-Net 

Torsdag d.03-03-2011 i Dalmosehallen. 

Henning Madsen bød velkommen til 47 medlemmer som deltog. (52 stemmeberettigede) 
 

1. Valg af dirigent:  Fini Mandrup Jensen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 

2. Valg af stemmetæller:  John Abrahamsen og  Søren Bertram 
 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til 
godkendelse. 

 

 Årsberetning 2011 

 Antal medlemmer.. 

 Vi har i dag 900 medlemmer på stor pakke og 165 på lille pakke. Vi har mistet 

en del  ( 60 ) medlemmer til både TDC-Home Trio og enkelte til fibernet. 

Enkelte er vendt tilbage efter at have erfaret at tilbuddet kun gælder i 6 mdr. 

og til 1 TV. Vi kan stadig levere til alle TV i hjemmet, både analogt og digitalt. 

Det helt uden gebyrbelagt kort. BOXER tager pt. 778 kr årligt. 

 Vi har også mistet flere medlemmer p.g.a TV3 flyttede Formel 1 over på deres 

PULS kanal. Formel 1 vender nu tilbage til TV3+. EU har ydermere afsagt en 

dom, der siger at nationale sportsbegivenheder som EM og VM skal vises på 

en landsdækkende TV kanal. 

 Da vi, for næsten 10 år siden talte om at etablere fiber imellem de forskellige 

anlæg var vores største frygt at fiberen blev gravet over, det er heldigvis ikke 

sket, desværre har vi været ramt af flere strømafbrydelser til vores 

hovedstation i årene. Især onsdag d. 20.  okt. Kl. 19.35 vil blive husket, det var 

kampen imellem en dansk fodboldklub og Barcelona, der var i fare. Men kl. 

20.30 var strømmen tilbage og alt virkede igen. Vi er selvfølgelig kede at den 

slags afbrydelser, men det er uden for vores indflydelse. Det resulterede i 

mange opringninger, de fleste var venlige, men et par stykker var direkte 

ubehagelige og det vil jeg gerne have mig frabedt i fremtiden. Vi har overvejet 

køb af et nødstrømsanlæg til vores nye digitale hovedstation. 

 Det var et stort ønske fra mange medlemmer om digitale programmer der 

gjorde at bestyrelsen bad vores service partner et tilbud på en ny Digital 

hovedstation. Prisen var meget rimelig, ca. det halve af den pris vi fik for 1 år 

siden. Det går stærkt i den branche. Vi har nu 30 digitale kanaler, hvoraf en er 

i HD.  

 Antallet af HD kanaler vil stige i det kommen de år. DR1 og DR2 vil blive vist i 

HD fra 1 januar 2012 er det sidste vi har hørt fra DR. HD kræver en MPEG4 

modtager. Om vi så må også levere dem i analog, ved vi ikke endnu. Har i et 



ældre TV og gerne vil se digitale HD kanaler, kan en ekstern boks købes for ca. 

10-15 pakker smøger.. 

 Det har vist sig at enkelte har haft problemer med at kunne se de digitale 

kanaler, det har de fleste tilfælde været hus installationen fejlen har ligget i. 

Det stiller store krav til kabler og stik, for at se fejlfrit TV.  

 Alle analoge programmer er nu med Nicam stereo. Medlemmerne må 

forvente at de analoge kanaler helt udgår over er længere periode. Det er for 

at give plads når flere programmer overgår til HD. 

 Samtidig med installation af TV hovedstationen, blev en ny FM hovedstation 

sat i drift. Det har givet 6 nye radioprogrammer, så der er nu 14 

radioprogrammer til rådighed.  

 Dansk Kabel TV der over tog Aplus for nogen tid siden, udsendte 2 november 

2010 nye ” Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV” og et gebyr på 

PBS indbetalinger på 10 kr. og 30 kr. for et indbetalingskort. Det er en klar 

tilsidesættelse af den aftale vi indgik med Aplus. Hvis DKTV ønske så store 

ændringer skal der forhandles en helt ny kontrakt.  Jeg har afholdt et møde 

med Henrik DKTV der kommer med forslag til undtagelser i aftalen. FDA`s 

jurist er med inde i sagen. 

 I 2012 sker der igen noget på det digitale område, DR og TV2 skifter til MPEG4 

og TV2 bliver en betalingskanal.  

 TV2 påtænker at indføre betaling for deres kanal på 25-30 kr. /md fra 1/1 

2012. Sidste nyt er en pris på 10-12 kr. Det vil kun være medlemmer der har 

betalingsprogrammer der skal betale. Det vil sige, at medlemmer med lille 

pakke ikke skal betale for TV2. 

 Foreningen har i mange år haft programaftaler med Canal Digital. Den aftale 

er nu opsagt og en ny aftale er underskrevet med Stofa pr. 30/12 2010. 

Efterfølgende er CD blevet solgt til Stofa. Aftalen betyder at vi modtager fee 

fra Stofa. Beløbet bidrager godt til investeringen af den nye hovedstation. 

Aftalen løber et år ad gangen og gælder kun programaftale køb. 

 FDA-ring er et nyt tiltag fra FDA. Vi forsøger at samle alle foreninger i en 

fælles signalforsyning, for derved at kunne spare på udgifter til udstyr og 

vedligeholdelse af master. Der er flere store udbyder af fiber der har budt ind 

med ” Sort fiber”. Der er pt. Mange fiber der ikke bliver brugt. I nærmeste 

måneder vælges distributør. 

 Undertekster på nabolande er desværre ikke helt klar endnu, vi mangler 

opdatering af modtager. 

 
4. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.  Godkendt. 

 



5. Behandling af budget for løbende regnskabsår og fastsættelse af indkommende forslag.  
Behandling af budget for løbende regnskabsår er godkendt og fastsættelse af indkommende forslag 
er ligeledes godkendt, stor pakke stiger til 1992, lille pakke uændret. 

 
6. Behandling af indkommende forslag. 

 
  1. Programforslag: TV 2 News 
      Resultat: Nedstemt. 
  2. Programforslag: Kanal 4 
      Resultat: Stemt ind 
  3. Programforslag: 6eren 
      Resultat: Stemt ind. 
 4. Programforslag: Kanal 9 
      Resultat: Nedstemt. 
 5. Programforslag: Tv 3 Puls 
      Resultat: Nedstemt. 
 6. Programforslag: Tv 2 Film 
      Resultat: Stemt ind. 

 
7.  Valg af Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 

 
Bestyrelse: 
     Henning Madsen          Jørn Weiglin 
     John Sørensen             Søren Bertram 

 
Suppleanter: 
     Gudrun Hansen            Allan Kristensen 

 
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter: 

 
    Bilagskontrollanter: 
    Uffe Hansen                Fini Mandrup Jensen. 

 
    Suppleant: 
     Tina Petersen. 

 
9.   Eventuelt: 
 
      Forslag til program afstemning skal ligge på infokanalen inden generalforsamlingen. 
 
10.   Mødet sluttede kl. 21.50 og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. 
 
 
    Referat 
    Anne Ramsing  
 


