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Generalforsamling  

Antenneforeningen Vejen 

 

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 
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Velkomst 
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Gunnar Jessen 

Bo Baun Nielsen 

Magne Lund 

Rasmus Bojsen 

Bjarne Holm 

Kent Schmidt Christensen 

H. C. Andersen 

Pkt. 0. Præsentation af bestyrelsen 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 
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Pkt. 0. Præsentation af medarbejdere 

Jan List 

Martha Nielsen 

Jan Schmidt 

Forretningsfører 

Kontormedarbejder 

Kunde support 
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Pkt. 0. Præsentation af KK Partner ApS 

Esben Kjær 

Allan Hjort 

Indehaver 

Tekniker 
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Velkommen 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af en eller flere revisorer. 

9. Eventuelt. 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsens forslag: 

 

Advokat Erik Nellemann 
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Indrykket i Ugeavisen 

Tirsdag den 22. april 2014 

 

Og  den 

 

Tirsdag den 20 maj 2014 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af en eller flere revisorer. 

9. Eventuelt. 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud: 

     Radio/TV – Internet – Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV – Internet – Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Medlemsudvikling 

- 80 nye medlemmer i 2013  

- fra eksisterende og nye boligområder.  

- Ikke helt så stærkt – som før finanskrisen 

- men forventer en fortsat medlemstilgang 

- løbende tilbud til potentielle nye medlemmer 

 

Vi er nu over 5.000 medlemmer/husstande.  
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Foreningens anlæg 

- Reparationer kan ikke undgås – derfor gennemført 

- reparationer – vedligeholdelse og nyinvesteringer   

- bestræber os på at holde anlægget fuldt opdateret. 
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Foreningens anlæg 

Et par afbrydelser – 2013 

- årsag           = flytning af kanaler til anden satellit 

- konsekvens = krav om bedre info fra udbyder 
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Foreningens anlæg 

Målsætning: 

- høj signalkvalitet  

- stor forsyningssikkerhed  

- færrest mulige afbrydelser. 

 

Derfor: 

- fortsat investere i fornyelse og opdatering af net  
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Foreningens anlæg 

2013 og 2014: 

- fortsat investere i udbygning af vores anlæg og  

  infrastruktur – bl.a. med flere ”øer”. 

  fra 14 til 25 øer. 

 

- Med etablering af flere ”øer” opnår vi bl.a. at vi  

  er i stand til at give medlemmer, der benytter  

  Vejen-Net større båndbredde. 

 

- Udskiftning af alle forstærkere ude i anlægget. 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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ASOM-Net samarbejdet 

Fra starten omfattende 7 antenneforeninger: 
 

Antenneforeningen Vejen 

Skodborg Antennelaug 

Brørup Medienet 

Jels Antenneforening 

Toftlund Kabel-net 

Gram Antenneforening 

Rødding Antenneforening 

 

Tilsammen med 14.000 medlemmer. 
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ASOM-Net samarbejdet 

Ideen er: 
 

Paraplyorganisation – som ejer og driver en fælles  

Digital Hovedstation – hvorfra radio-/TV kanaler og  

Internet distribueres og administreres. 
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ASOM-Net samarbejdet 

Samarbejdets fordele – bl.a.: 
 

- Forhandlingsstyrke ved indkøb af radio- og TV kanaler: 

   - forhandlinger på vegne af 20.000 i stedet for 5.000. 

 

- Drift og vedligeholdelse af Hovedstation. 

   - omkostninger kan deles mellem 20.000. 
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ASOM-Net samarbejdet 

Opbygningen og ideen bag ASOM-Net: 

 

- har givet genlyd i store dele af landet 

- derfor mange henvendelser fra foreninger  
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ASOM-Net samarbejdet 

Medlemskredsen udvides løbende: 
 

- 2012: Klarup Antenneforening  

- 2013: Balle-Bredsten Antenneforening  

- 2013: Bjerringbro Antenneforening 

- 2013: Skjern Antenneforening 

- 2013: Morud Antenneforening 

- 2014: Eriksminde Antenneforening 

- 2014: Jerlev, Ødsted og Nr-Vilstrup 

- 2014: Sønderho Antenneforening 
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ASOM-Net samarbejdet 

ASOM-Net består nu af 15 foreninger, som tilsammen  

repræsenterer 20.000 medlemmer. 
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ASOM-Net samarbejdet 

Udvidelsen har omfattet: 
 

5 af de oprindelige foreninger i samarbejdet overgik 

til at lade deres medlemmer få leveret Internet via  

ASOM-net fra den 1.7.2013. 
 

Bjerringbro = 3.000 TV-medlemmer 

Skjern = 2.000 Internet medlemmer. 
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ASOM-Net samarbejdet 

Udgør nu: 
 

- ASOM-Net omfatter15 foreninger  

- med 20.000 medlemmer.  
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ASOM-Net samarbejdet 

Ved udgangen af 2014 – 2017: 
 

- helt sikkert flere foreninger tilsluttet sig ASOM-Net 
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ASOM-Net samarbejdet 

Antenneforeningen Vejens holdning til  

udvidelse af ASOM-Net: 
 

- meget positive 

- giver endnu større forhandlingskraft  

- giver større økonomisk styrke til at 

  udvikle og håndtere nye services til gavn for  

  medlemmerne i de tilknyttede foreninger. 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Organisation 

Tilføjelse omkring ASOM-Net samarbejdet: 

 

15 foreninger med i samarbejdet betyder også: 

- væsentlig større trækkraft økonomisk samt 

  samling af en masse kompetence. 

 

Forhold som kommer alle medlemsforeningerne til 

gode.  

 

Omvendt stiller et større ASOM-Net også krav til 

en mere professionel organisation.  
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Organisation 

Tidligere har det været sådan, at Antenneforeningen 

Vejen har udgjort en form for sekretariatsfunktion for 

ASOM-net samarbejdet, men med de seneste 

udvidelser af medlemskredsen har det været 

nødvendigt, at separere sekretariatsfunktionen, så 

derfor er der nu etableret en egentlig organisation, 

med ansatte direkte under ASOM-Net, herunder 

forretningsfører, systemadministratorer, en række 

supporter osv. 
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Organisation 

Det betyder så også, at ASOM-Net har overtaget 

lejemålet i Søndergade. 

 

Dog således, at kontoret i Søndergade stadig 

servicerer medlemmerne i Antenneforeningen Vejen 

på nøjagtig samme måde som hidtil. 
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Organisation 

Drøftelser og beslutninger i Antenneforeningen 

Vejen: 

- vil fremover mere komme til at dreje sig om: 

- løbende udbygning og tilpasning af det tekniske  

  setup i vores anlæg for at kunne håndtere  

  ønskerne fra vore medlemmer. 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Produktudbud 2014 

- Radio-TV 

- Frit Valgsunivers. (tilkøb af ekstra kanaler) 

- Internet – Vejen-Net 

- Telefoni 
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Produktudbud 2013 

-   52 digitale TV-kanaler 

-  37 analoge TV-kanaler 

-  26 HD TV-kanaler 

-  30 FM radiokanaler på TV 

-  30 FM radiokalaner  

-  15 DAB radiokanaler 

 

Radio-/TV 
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Produktudbud 2013 

Prøvekanal: 

- Lige nu = TV1 Sverige 

 

 

Radio-/TV 
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Produktudbud 2013 

3-pakkestruktur: 

- Grundpakke 

- Mellempakke 

- Fuldpakke 

 

- Efterår 2014 tilbydes fritvalg. (Pakker eller 

måske enkeltkanaler) 

Radio-/TV 
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Produktudbud 2013 

Fuldt opdateret net med hensigtsmæssig ø-

opdeling. 

 

Ca. 2.700 kunder på internet  

 

Anvender nu Docsis 3.0.  

 

Meget konkurrencedygtig – pris/kvalitet. 

 

Internet - Vejen-Net 
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Internetpakker (flatrate) i 2006 

Download Upload  Pris pr. måned 

 

  128 Kbit. 128 Kbit.     135 kr. 

 

  512 Kbit.  128 Kbit.     199 kr. 

 

  1     Mbit.  128 Kbit.     275 kr. 

 

  2     Mbit.  256 Kbit.     349 kr. 

 

  4     Mbit.  512 Kbit.     475 kr. 

 

  

Vejen-Net 
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Internetpakker (flatrate) i 2014 

Download Upload  Pris pr. måned 

 

  13 Mbit.  3 Mbit.       135 kr. 

 

  40 Mbit.  20 Mbit.      199 kr. 

 

  60 Mbit.  30 Mbit.      275 kr. 

 

  80 Mbit.  40 Mbit.      349 kr. 

 

  100 Mbit.  40 Mbit.      399 kr. 

 

 Vi tilbyder trådløs (Wifi) for 10 kr. pr. mdr. 

Vejen-Net 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Tanker om fremtiden 

Antenneforeningen Vejen og ASOM-Net: 

 

Løbende vurdering af forventede ønsker til nye services. 

 

Opstiller krav og ønsker til de kommende år. 
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Tanker om fremtiden 

2014 – TV-siden 

 

- Flere HD-kanaler 

- Frit Valg af kanaler – fra Grundpakken i 2014 
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Tanker om fremtiden 

Frit Valg af kanaler fra Grundpakken 

 

- Tilbud til alle, der ønsker endnu flere kanaler, end 

   vores samlede udbud udgør nu. 

- Tilbud til medlemmer, som kan nøjes med få  

   betalingskanaler udover kanalerne i Grundpakken. 
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Tanker om fremtiden 

Frit Valg af kanaler fra Grundpakken 
 

-  Desværre en dyr løsning – med priser mellem 

  10 og 50 kr. pr. kanal pr. måned. 

- Ved ønske om temakanaler vil priserne være 

  endnu højere. 
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Tanker om fremtiden 

Andre services:                                                     
 

-  WEB-TV 

-  Start Forfra 

-  Pause og fortsæt 

-  TV-arkiv 

-  Film-arkiv 

-  Filmleje 

-  Osv. osv.  
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Tanker om fremtiden 

Mange spændende udfordringer, hvor Antenne- 

foreningen Vejen fortsat vil være med helt fremme  

og sætte sit præg til gavn for alle vore medlemmer. 
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Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed 

-  Medlemsudvikling 

- Foreningens anlæg 

- ASOM-Net samarbejdet 

- Organisation - kontor 

- Produktudbud 

    Radio-/TV, Internet, Telefoni 

- Tanker om fremtiden 

- Afslutning 
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Afslutning 

Tak til alle medlemmer, foreningens dygtige  

medarbejdere, foreningens serviceteknikere og  

øvrige samarbejdspartnere, og sidst men ikke  

mindst til mine bestyrelseskollegaer for godt  

samarbejde igennem 2013. 
 

          Slut 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
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ANTENNEFORENINGEN  VEJEN 

 

 

 ÅRSRAPPORT  2013  

Pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab 
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64 

 

 



65 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 
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§ 3.1 -Nuværende formulering: 
 

Såfremt der på medlemmernes ejendom eller lejebolig er tinglyst 

medlemskab af fællesantenneanlæg, kan medlemmet ikke udmeldes 

inden tinglysningen ophæves. 

Øvrige medlemmer kan udmeldes af foreningen med 3 måneders 

skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af 

foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. 

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen 

Vedtægtsændring § 3.1 
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§ 3.1 – Bestyrelsens forslag til ny formulering: 
 

Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til 

udgangen af en måned. Udmeldelse kan dog tidligst ske 5 måneder 

efter aftalens indgåelse.  

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af 

foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen 

Vedtægtsændring § 3.1  
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Motivering: 
 
§ 2. 

Foreningens formål er at formidle og distribuere radio-, fjernsynsprogrammer og anden en- og tovejs 

kommunikation i foreningens kabelanlæg. 

Foreningen etablerer og driver fællesantenneanlæg indenfor området i overensstemmelse med de til 

enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 

Foreningen formidler og distribuerer radio- og fjernsynskanaler i fællesantenneanlægget. 

Foreningen formidler og distribuerer anden en- og tovejs kommunikation, til såvel medlemmer som 

ikke medlemmer, forenelig med foreningens formål og vedtægter. 

Efter nærmere, af bestyrelsen fastsatte regler, kan der herudover ske optagelse af andre 

antenneforeninger, samt distribueres signaler til andre antenneforeninger. Bestyrelsen fastsætter 

vilkårene for tilslutning. 

 

Forbrugerstyrelsen henviser til: forbrugeraftalelovens §25, stk. 1 

§ 25. Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 

måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. 

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen 

Vedtægtsændring § 8  
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 
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Forslag modtaget fra H. E. Oksen, Kirsebærvej 12: 

 

Internetpakke 1: 

13 Mbit download og 3 Mbit upload – pris kr. 135,00/md. 

 

foreslås ændret til: 

 

20 Mbit download og 10 Mbit upload – pris kr. 135,00/md. 
 
 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
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Bestyrelsens holdning til forslaget: 

 
 
 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
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Internetpakker (flatrate) i 2014 

Download Upload  Pris pr. måned 

 

  13 Mbit.  3 Mbit.       135 kr. 

 

  40 Mbit.  20 Mbit.      199 kr. 

 

  60 Mbit.  30 Mbit.      275 kr. 

 

  80 Mbit.  40 Mbit.      349 kr. 

 

  100 Mbit.  40 Mbit.      399 kr. 

 

 Vi tilbyder trådløs (Wifi) for 10 kr. pr. mdr. 

Vejen-Net 
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forslag modtaget: 
 
 
Internet pakke 1: 

  

Pris incl. moms  135,00 kr. 

Moms    -37,00 kr. 

Pris unden moms  108,00 kr. 

Bidrag til cmts og admin  -67,53 kr. 

Support    -14,52 kr. 

Modem køb   -16,38 kr. 

Opkrævning  - 08,50 kr. 

Overskud            1,07 kr. 

 
 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
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Bestyrelsens holdning til forslaget: 

 
 
 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmer 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
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På valg er: 
 

Magne Lund – (modtager genvalg)  
Bjarne Holm – (modtager genvalg) 
H. C. Andersen – (modtager genvalg) 
 

Bestyrelsens forslag er: 
Genvalg af: 
Magne Lund  35 
Bjarne Holm  35 
H. C. Andersen  29 
Henrik Dinsen  32 
Kristian Pedersen 37 
Claus Skyum  30 

Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
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På valg er: 
 
 

Pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
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På valg er: 
Alle 
 
Bestyrelsens forslag er: 
 
 
 
 
 

Pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af en eller flere revisorer. 
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På valg er: 
 
Statsautoriseret revisor Leo Gilling 
 
Bestyrelsens forslag er: 
Genvalg af: 
 
Leo Gilling 
 
 

Pkt. 8. Valg af revisor 
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Dagsordenen ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af en eller flere revisorer. 

9. Eventuelt. 
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Eventuelt 
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Generalforsamlingen er afsluttet. 

 

Tak for god ro og orden 


