
 

Referat general forsamlingen 

Velkommen 

Som formand for bestyrelsen vil jeg vil gerne starte med at byde alle hjertelig velkommen til 

generalforsamlingen i Antenneforeningen Vejen. 

 

Det er dejligt at se så mange medlemmer møde op til årets generalforsamling. 

 

Som I kan se, er opstillingen en smule anderledes i år, idet der er dækket op med tallerkner, 

kniv og gaffel ved bordene. Det skyldes, at Sportshotellet har travlt med at dække op inde i 

restauranten til konfirmationsfester i morgen.  

 

Så i år vil såvel generalforsamlingen som den efterfølgende spisning ske her i salen. 

  

Nyt er det derimod ikke, at der står øl og sodavand på bordet herovre, som I er meget velkomne 

til at forsyne Jer med under generalforsamlingen. 

  

Inden vi går over til det første punkt på dagsordenen, vil jeg gerne have lov til at præsentere 

bestyrelsen i Antenneforeningen Vejen 

 

Bo Baun Nielsen      - er foreningens næstformand 

Bettina Roijen         - er foreningens kasserer 

Michael Rachlitz     - er foreningens sekretær 

Torben N. Gjørup            - er bestyrelsesmedlem 

Gunnar Jessen   - formand 

 

Jeg vil også gerne præsentere et par af de personer, i som medlemmer møder eller taler med, 

når I kontakter foreningen - nemlig foreningens forretningsfører Jan List, kontormedarbejder og 

bogholder– Martha Nielsen og Jan Schmidt, som er kundesupporter. De varetager begge 

samtidig også medlemsservice m.v.   

 

Vi har også en repræsentant tilstede fra foreningens servicefirma – KK Partner A/S – nemlig 

tekniker Allan Hjorth. 

 

Endnu engang vil jeg gerne byde velkommen til alle. 

  

Herefter vil jeg så gå over til selve dagsordenen, og starte med punkt 1:  

 

Valg af dirigent. 

 



 
Bestyrelsen vil gerne foreslå: advokat Erik Nellemann 

 

Er der andre forslag - eller indvendinger imod det? -----  

 

Erik Nellemann blev valgt, og jeg vil derfor gerne straks give ordet til dig. 

 

Formandens beretning 

BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR. 

 

AKTIVITETER 

Jeg vil gerne indlede bestyrelsens beretning med at konstatere, at vi fortsat har en meget sund 

og rigtig god antenneforening.  

 

En forening som er medlemmernes egen forening.  

 

I bestyrelsens beretning vil jeg starte med at omtale en række aktiviteter i foreningens regi 

igennem 2018. 

 

Det har igen været et begivenhedsrigt år, hvor der har været talt og skrevet meget om 

udviklingen inden for vort område. 

 

Omtaler, som er fortsat ind i 2019, hvorfor beretningen helt naturligt også vil omhandle en 

række forhold, som egentlig først vedrører 2019.  

 

Jeg vil komme ind på en række punkter med følgende overskrifter: 

Medlemsudvikling  

Foreningens anlæg  

ASOM-Net samarbejdet 

Foreningens butik og kontor 

Foreningens samlede produktudbud – herunder 

Web-TV 

Tanker om fremtiden  

Afslutning 

 

Det første jeg vil omtale er: 

 

MEDLEMSUDVIKLING – herunder byudviklingen 

Foreningen kan glæde sig over, at vi til stadighed får nye medlemmer.  

 



 
Det er dels medlemmer fra eksisterende boligområder - parcelhuse, o.l. og dels fra nye 

boligområder. 

 

Der er fuld gang i nybyggeriet – hvor Vejen Kommune løbende foretager nyudstykninger i den 

nye bydel - kaldet Kongeengen – hvor vi efterhånden er oppe på etape 3 – med delområder 8 

og 9 på Kongevænget som netop er sat til salg.  

 

Med også andre steder i Vejen sker der en hel masse. 

 

Byggeriet på Haraldsvej – med 81 boligenheder, er delvis færdigbygget. 

 

Det samme gælder –  

Baungårdsvej – eller Bloksborg – med 14 enheder 

 

Og Alfa Tower – med 30 enheder – som jo også er i fuld gang 

 

Og Præstevænget – med 52 lejligheder fordelt på 4 punkthuse 

 

En voldsom byggeaktivitet, som bestemt er til stor gavn for byen, og som også vil indebære 

rigtig gode chancer for, at Antenneforeningen Vejen – over de næste par år - vil få en pæn 

tilgang af nye medlemmer. 

 

Som jeg vil komme ind på lidt senere er der dog også enkelte medlemmer, der forlader os på 

TV-siden, idet de vælger enten slet ikke at se TV eller kun at se TV via streaming. 

 

Men totalt set har Antenneforeningen Vejen stadig lige i underkanten af 5.000 

medlemmer. 

  

FORENINGENS ANLÆG 

Et antenneanlæg, som vores, består af dels centralt placeret modtage- og sendeudstyr og dels 

et stort antal forstærkere og endeligt et coax- og fiberledningsnet der forgrener sig til de enkelte 

boliger. 

 

F.s.v. angår det centralt placeret udstyr – er dette placeret i et nyt og fuldt moderne serverrum 

på Vestergade, hvor vi bl.a. har køling, brandslukning, nødstrømsanlæg og automatisk 

overvågning af alle kritiske enheder. 

 

F.s.v. angår de mange forstærkere og coax- og fiberledningsnettet foretager vi løbende 

udskiftning eller opgradering heraf, straks vi bliver opmærksom på fejl i enten forstærkere eller i 

ledningsnettet.  

 

Men herudover har bestyrelsen udarbejdet en 5-års plan – hvor vi – udover den løbende 

vedligeholdelse af anlægget – er i gang med en egentlig opgradering af nettet – bl.a. med 



 
henblik på at kunne tilbyde endnu større hastigheder til vores internetbrugere – men med den 

samtidige effekt, at TV-brugerne opnår forbedringer af billedkvaliteten og giver mulighed for 

udnyttelse af nye TV-standarder. 

 

I 2018 har vi bl.a. gennemført større renoveringsarbejder forskellige steder i Askov – og i Vejen 

bl.a. på Askevej, Violvej, Blomstervænget, Østergade og Danmarksgade. 

 

En sådan 5 års plan er naturligvis ikke gratis, men heldigvis er økonomien i vores forening rigtig 

god – som det også vil fremgå af regnskabet - som skal aflægges lidt senere - og bestyrelsen 

finder det helt afgørende, at foreningens til stadighed har et moderne antenneanlæg, som kan 

leve fuldt op til vore medlemmers ønsker og behov. 

 

Anlægget ønskes til stadighed holdt fuldt opdateret, og foreningens serviceteknikere prøver 

også hele tiden at komme reparationer og fejl på anlægget i forkøbet, men desværre er vi ikke 

helt herre over alle fejl eller uregelmæssigheder.  

 

En sådan uregelmæssighed havde vi faktisk lørdag den 24. november – hvor en planlagt 

strømafbrydelse fra Ewii i forbindelse med Alfa Tower byggeriet 

 

– på grund af et sammentræf af uheldige omstændigheder –  

 

betød, at hele Vejen og Askov var uden TV i ca. ½ time mellem kl. 15.10 og 15.40 og var uden 

internet i ca. 1½ time mellem kl. 15.10 og 16.40. 

 

Et nedbrud der selvfølgelig ærgrer os rigtig meget, og vi har derfor også iværksat en lang række 

procedurer, så en tilsvarende situation ikke gentager sig. 

 

Signalkvalitet, forsyningssikkerhed og færrest mulige afbrydelser er nemlig hele tiden mål, vi 

stræber efter, og bortset fra det omtalte nedbrud tilbage i november måned har vi da også en 

oppetidsprocent på hele 99,9. 

 

En oppetid som vi meget håber også vil være gældende fremover. 

 

ASOM-Net samarbejdet 

Som fast punkt på vores generalforsamling – vil jeg også kort omtale det indgåede samarbejde 

omkring det vi kalder ASOM-Net. 

 

Et samarbejde hvor ideen er, at ASOM-Net, som fælles paraplyforening – ejer og driver en 

hovedstation – hvorfra Radio- og TV-kanaler og Internet distribueres, supporteres og 

administreres. 

 

Ikke fordi jeg vil sige så meget om det i år, men blot lige nævne, at antallet af antenneforeninger 

under ASOM-Net nu udgør 25 fordelt over hele landet.  



 
Medlemsforeninger der tilsammen repræsenterer 70.000 TV-brugere og 40.000 Internet 

brugere.  

ASOM-Net håndterer og supporterer TV-produkter til ca. 15.000.  

Håndterer og supporterer Internet-produkter m.v. til ca. 40.000 medlemmer og foretager 

kontingentopkrævning og yder medlemsservice for ca. 10.000 medlemmer. 

 

ASOM-Net’s kontor og teknikdel i Vejen er arbejdsplads for  

14 fuldtidsansatte med yderligere 20 aften og weekendsupportere tilknyttet.   

 

De seneste tilkomne foreninger er: 

Fanø-Net, Tarm Antenneforening og Nr. Nebel Antenneforening. 

 

I Antenneforeningen Vejen er vi meget glade for samarbejdet under ASOM-Net og vi er positive 

overfor tilgangen af flere foreninger i ASOM-Net, idet det hver gang giver ASOM-Net yderligere 

forhandlingskraft og økonomisk styrke til at udvikle og håndtere nye services til gavn for 

medlemmerne i de tilknyttede foreninger – og altså også for medlemmer i Antenneforeningen 

Vejen. 

 

FORENINGENS BUTIK OG KONTOR 

Under omtalen af det nye serverrum nævnte jeg, at det er placeret Vestergade. 

 

Det samme gælder Antenneforeningen Vejens butik og kontor, hvor vores medarbejdere træffes 

på adressen: Vestergade 4b. 

 

Og kom endelig forbi – enten blot for at se lokalerne eller for at få en snak om alle de 

muligheder og fordele du har som medlem af Antenneforeningen Vejen.  

 

PRODUKTUDBUD 

Det næste område, jeg vil inddrage i beretningen, er en omtale af Antenneforeningens samlede 

produktudbud – herunder det nyeste tilbud – nemlig Web-TV. 

 

Et produktudbud som løbende udvides og gøres bredere. 

Hvor det i tidernes morgen alene handlede om radio- og TV i gængs forstand – så omfatter 

paletten nu også en lang række andre produkter. 

 

TV 

På TV-siden distribuerer vi lige nu 64 digitale TV-kanaler, heraf langt størstedelen i HD-kvalitet. 

  

RADIO 

På radio-siden distribuerer vi fortsat 30 FM-radiokanaler både på radio og TV – hvortil kommer 

15 DAB-kanaler. 

 

 



 
TILVALGSUNIVERS 

Med vores Tilvalgsunivers, som jeg også kort har omtalt på de seneste generalforsamlinger, er 

paletten f.s.v. mulighederne for at se flow-TV nu så godt som fuldt udbygget. 

 

Med et tilgængeligt Tilvalgsunivers kan man nu selv tilvælge ekstra kanaler til ens TV-pakke. 

 

På vores hjemmeside har vi etableret et selvbetjeningssystem, hvor man kan skifte TV-pakke 

og/eller ud fra et samlet Tilvalgsunivers selv tilvælge ekstra kanaler eller pakker. 

 

Muligheden for valg af ekstra kanaler/eller pakker er et tilbud til alle, der ønsker endnu flere 

kanaler, end vores samlede udbud i dag udgør, og/eller et tilbud til dem, som måske kan nøjes 

med et lille antal betalingskanaler, udover de kanaler, der f.eks. er i Grundpakken. 

 

Tilvalgsuniverset er, som jeg nævnte, tilgængeligt via en selvbetjeningsportal på vores 

hjemmeside og fungerer lidt ligesom almindelig Nethandel, hvor mulighederne præsenteres og 

køb registreres i en indkøbskurv, hvorefter de bestilte kanaler næsten umiddelbart efter vil være 

tilgængelige på TV’et.  

 

Fra Grundpakken er der adgang til mere end 50 enkeltkanaler. 

 

Et smart og smidigt produkt, som allerede mange af vore medlemmer benytter sig af.  

 

Det samme gælder 

TV2 Play 

Hvor man kan få adgang til hele TV2 universet i form af  

Snigpremierer,  

se hele sæsoner af serier,  

Arkiv og selvfølgelig deres  

live og TV2 Play kanaler.  

 

Adgangen til TV2 Play kan medlemmerne i Antenneforeningen Vejen med en Mellempakke 

købe til kun kr. 59,00 pr. måned – hvilket er ½ pris i forhold til normalprisen. 

 

TV2 Play fungerer via streaming, hvor man med et abonnement via sin internetadgang kan se 

indholdet på sin PC, Mac, Smart-TV, Apple-TV, Ipad, eller smartphone. 

Fra alle disse enheder er det så muligt, at overføre indholdet til sit TV-apparat via f.eks. en 

Chromecast eller en Apple-TV enhed. 

  

Web-TV 

Sidste skud på stammen – inden for TV-delen – er det vi kalder Web-TV – eller streaming af din 

TV-pakke. 

 



 
Web-TV har været omtalt på de senere års generalforsamlinger, og sidste år lovede vi – eller 

gav i hvert fald udtryk for en forventning om, at Web-TV var lige om hjørnet. 

 

Sådan var det desværre ikke. Forhandlingerne med Copydan/Verdens TV trak ud, så vi var 

først i stand til at lancere Web-TV den 1. februar i år. 

 

Men nu er det der. 

 

Og Web-TV – hvad er det så for noget???? 

 

Ja – Web-TV er kort fortalt muligheden for at få adgang til alle de TV-kanaler, man har i sin TV-

pakke – ikke kun på sit TV – men også på sin PC, Mac, Ipad, eller smartphone. 

 

Man er således ikke længere afhængig af, at skulle sidde foran sit TV-apparat for at se et TV-

program, men kan altså se det på alle de nævnte enheder. 

 

Men ikke kun det – Web-TV – eller streaming af TV-kanaler indeholder en lang række yderligere 

muligheder.  

 

Med StartForfra kan du starte igangværende programmer forfra. Så gør det ikke noget, hvis du 

kommer 10 minutter for sent til dit yndlingsprogram 

 

Er du kommet bagud med et program eller en serie? Se programmer i op til 48 timer tilbage i 

tiden på udvalgte tv-kanaler. 

 

Brug pause- eller spole-funktionen, hvis telefonen ringer midt i det hele - eller du taber tråden 

undervejs – Så er du sikker på at få alle detaljerne med. 

 

Har man misset et TV-program – kan man inden for 48 timer finde programmet i et arkiv og kan 

således se det nu. 

 

Kommer der et TV-program, som man gerne vil se, men måske ikke lige har mulighed for – kan 

man optage det og dermed se programmet på et senere tidspunkt. 

 

Og alle de muligheder er kun starten. Der vil komme flere muligheder til med tiden. 

 

F.eks. med integration af DRTV, 8 dages arkiv i stedet for 48 timer og måske andre 

streamingtjenester, som kan blive en del af Web-TV platformen. 

 

Når jeg nu har fortalt om alt det man kan med WEB-TV, er en vigtig detalje også at nævne, at 

det ikke kun er hjemme i sin bolig man kan benytte Web-TV mulighederne – nej det gælder 

også i resten af Danmark og faktisk også på ferierejser i EU. 

 



 
Endelig er det naturligvis også værd at nævne, at man med WEB-TV og en enkelt enhed – som 

f.eks. Chromecast – kan ”flytte” Web-TV delen til et TV-apparat – f.eks. når man er i sommerhus 

– på campingferie eller lignende. Eneste krav her er, at der skal være en god og stabil 

internetforbindelse til rådighed. 

 

Alt det der er nævnt kan tilgås alene via enkelt App, der hedder PlayMaker. 

 

Og det fantastiske ved det hele er, at alle medlemmer af Antenneforeningen Vejen, der har en 

TV-pakke – helt uden meromkostninger – kan få adgang til Web-TV. 

 

Det eneste man skal foretage sig er, at gå på antenneforeningens hjemmeside og her vælge 

selvbetjening, hvorfra man kan tilmelde sig Web-TV. 

 

På bordene har vi lagt en lille folder med vejledning til, hvordan det videre forløb er. 

 

Vi håber rigtig mange vil tage imod det nye tilbud og dermed få udnyttelse af de nye muligheder. 

 

Jeg kan oplyse, at mere end 600 medlemmer allerede har tilmeldt sig. 

 

Som jeg har nævnt tidligere er I meget velkomne på kontoret i Vestergade, hvor Martha og Jan 

Schmidt er klar til at informere yderligere og hjælpe jer godt i gang med Web-TV. 

 

VEJEN-NET 

Omkring det samlede produktudbud vil jeg også gerne omtale det andet ben – nemlig Vejen-

Net, hvor vi fortsat er inde i en rigtig positiv udvikling.  

Vi har fået og får til stadighed flere brugere, hvilket naturligvis skyldes kvaliteten, de udbudte 

hastigheder og ikke mindst prisen, som – uden sammenligning – er landets bedste og billigste.  

 

Planen er her inden sommerferien igen at forøge hastigheden på alle pakker – som på denne 

slide. 

 

På nuværende tidspunkt er der 3.200 medlemmer, der benytter Vejen-net. Det svarer faktisk til 

68 % af den samlede medlemskreds 

 

Telefoni 

Også på telefoni-delen har vi et rigtig stærkt produkt. 

 

Det gælder såvel på fast IP-telefoni og mobiltelefoni. 

 

Ved at skifte sit nuværende fastnet telefoni til IP-telefoni vil man faktisk kunne opnå en 

besparelse på op til 50 % på regningen. Billigste abonnement er p.t. helt nede på kr. 19,00 pr. 

måned. 

 



 
F-secure - Ligowave 

Som sidste år, vil jeg også gerne lige gøre reklame for et par yderligere tilkøb, der med fordel 

kan erhverves via antenneforeningen. 

 

Det første er et antivirusprogram – hvor vi har fået en god aftale med firmaet F-Secure – hvor 

man for kun kr. 29,00 pr. måned kan sikre sine PC’er mod virus og malware – så man sikkert 

kan bruge Netbank, Nethandel osv. osv. 

 

Det andet jeg vil gøre reklame for, er det der hedder Ligowave. En enhed – eller et acces-point, 

der fungerer som en forlængelse af ens trådløse netværk. 

 

Vi har ledt mange steder og undersøgt mange forskellige muligheder, men er overbeviste om, at 

netop Ligowave er det helt rigtige produkt. Det er afprøvet mange steder og virker helt perfekt. 

 

Så har man udfordringer med sit trådløse netværk – så er en investering i Ligowave det helt 

rigtige. På samme måde som med sikkerhedspakken er prisen kr. 29,00 pr. måned – eller som 

engangskøb til kr. 899,00. 

 

TANKER OM FREMTIDEN 

Som jeg gennem beretningen flere gange har omtalt er der sket en kolossal udvikling indenfor 

vores område igennem tiden, men udviklingen stopper slet ikke her. Såvel Antenneforeningen 

Vejen som ASOM-Net arbejder derfor også løbende med en vurdering af vore medlemmers 

forventede ønsker til udvidelse af de samlede services. 

 

Vi forholder os også til den tendens, der viser, at flere og flere udover deres almindelige Flow-

TV pakker – altså det vi kender i dag med TV-pakkerne - også abonnerer på Streaming 

tjenester – som Viaplay, Netflix, HBO osv. 

 

Og som jeg nævnte tidligere i beretningen oplever vi også, at enkelte af foreningens 

medlemmer forlader os helt på TV-siden og alene gør brug af deres internet-forbindelse og 

herudover klarer sig med streamingtjenesterne. 

 

Det er dog i Antenneforeningen Vejen ikke i et særligt stort omfang endnu. Hos de store i 

branchen hhv. hos YouSee og Stofa har man været meget mere ramt – både med, at deres 

medlemmer eller kunder flytter fra de større TV-pakker til Grundpakken og at et stort antal 

medlemmer/kunder helt forlader dem. 

 

Hos os er udviklingen som nævnt langt mere begrænset. 

 

Hvis vi ser på udviklingen fra 2016 til 2018 – har vi ganske vist haft en tilbagegang f.s.v. angår 

antallet af medlemmer på Fuldpakken – men det er i det store og hele udlignet ved en stigning i 

det vi kalder Internet uden TV, Grundpakken og Mellempakken. 

 



 
Ser vi på totaltal – er der dog tale om et lille fald i det samlede medlemstal. 

 

Tendensen som den opleves hos YouSee og Stofa drøftes naturligvis inden for 

antenneforeningsbranchen, og selvom holdningen er, at Flow-TV fortsat vil eksisterede rigtig 

mange år ud i fremtiden, vil vi helt sikkert også opleve, at streamingtjenesterne vil vinde frem og 

erobre en større og større del af den samlede TV-sening. 

 

En udvikling vi holder øje med og også agerer i forhold til. På kort sigt er vi dog ikke så nervøse, 

for selvom der også i vores tal kan ses en udvikling – eller tendens - er vi, med de mange 

igangværende eller planlagte bygningsprojekter i byen, som jeg omtalte tidligere – sammen 

med det nyeste tiltag omkring Web-TV – overbeviste om, at vi igen vil opleve en pæn tilgang af 

nye medlemmer.  

 

Og i det omfang nogle af foreningens medlemmer alene ønsker at benytte sig af 

streamingtjenester (uden TV-pakker)  kræver det en god internetforbindelse – som 

Antenneforeningen jo så kan levere. 

 

Som tidligere nævnt går udviklingen rigtig stærk, og vi er sikre på, at der til stadighed vil vente 

os spændende udfordringer i fremtiden, hvor Antenneforeningen Vejen fortsat vil være med helt 

fremme og forsøge at sætte sit præg til glæde og gavn for alle vore medlemmer. 

  

Som jeg allerede indledte beretningen med, så er Antenneforeningen Vejen en meget sund og 

rigtig god antenneforening. En forening som er medlemmernes egen forening.  

 

Og en forening, hvor bestyrelsen sætter en ære i at huske og holde fast i, at foreningen er 

medlemsejet, og af det følger, at vi til stadighed arbejder på at stille forskellige relevante 

services til rådighed for alle medlemmer og samtidig sikre ”den bedst mulige kvalitet og service 

til den lavest mulige pris.” 

  

Det gælder Radio, TV, Internet og det gælder Telefoni og alle øvrige produkter vi stiller til 

rådighed.. 

 

Et formål vi synes er lykkedes med at opfylde indtil nu, og fortsat vil gøre alt for at leve op til. 

 

Spørgsmål 

 

Navn: Julius Nissen 

Adresse: Gestenvej 9 



 

Spørgsmål: Tak for beretningen Gunnar. Vi er glade for WebTV. Julius giver 
bestyrelsen kredit for det politiske arbejde. Julius roser internettets 
kvalitet og prisen. Julius spørger til bestyrelsens tanker og om hvorvidt 
de er opmærksomme på FastSpeed. 

Besvarer: Gunnar Jessen 

Svar: FastSpeed skal købe kapacitet til at leverer internetproduktet via 
eksterne leverandører, yousee, stofa m.v. hvorfor det ikke forventes, at 
Fastspeed vil kunne udgøre en trussel. 

 

 

 

Navn: Ebbesen 

Adresse: Grønnehaven 2 

Spørgsmål: Spørgsmål til forklaring på ASOM-Net og oppetid. 

Besvarer: Gunnar Jessen 

Svar: ASOM-Net: 
Gunnar beretter om ASOM-Net som paraplyforening, og om deres 
berettigelse og de fælles interesser på tværs af de 25 foreninger, for at 
skabe stordriftsfordele. 
 
Oppetid: 
Oppetid er et begreb om den samlede tid, hvor TV og internet.fungerer 
uden afbrydelser. 

 

Årsrapporten 2018 
Bettina Røijen (kasserer) beretter om foreningens regnskab.  

Bestyrelsens underskrift 

Der berettes omkring bestyrelses samlede underskrift. 

Revisorens påtegning 

Årsrapporten er underskrevet af Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor ved 

Beierholm. 



 

Indtægter 

Der er en stigning af indtægter i 2018 

Udgifter 

Driftsbidraget til ASOM-Net var i 2017 væsentligt lavere end i 2018. Dette skyldes at der i 2017 

blev tilbagebetalt penge fra ASOM-Net til Antenneforningen Vejen på et tilgodehavende 

driftslån. 

 

Årets resultat 

695466 kr. Foreslås overført til egenkapitalen. 

Øvrigt 

Udgifter til bestyrelsen er faldet ifbm. at bestyrelsen ved sidste generalforsamling blev reduceret 

fra 7 til 5 medlemmer. 

 

Det er besluttet at der i 2018 skulle gøres en større indsats på foreningens markedsføring, 

hvorfor at denne post i 2018 er steget sammenlignet med 2017. 

 

Der er fortsat et tilgodehavende på driftslånet ved ASOM-Net, men dette er i afvikling. 

 

Der berettes om anlægsaktiver, passiver m.v. Disse tal kan findes i årsrapporten. 

 

Spørgsmål 

 

Navn: Jens Peter Sørensen 

Adresse: Hvedevænget 30 

Spørgsmål: Spørgsmål til udgiften på 300.000 til  markedsføring, hvad forventer 
bestyrelsen at få ud af dette? 
Leasingaftalen omhandler hvad? 

Besvarer: Gunnar Jessen 

Svar: ASOM-Net har investeret i udstyr, blandt andet internet udstyret. Den 
investering finansieres via en leasingaftale fra ASOM-Net til 



 

Antenneforening Vejen. 
Angående markedsføring er der valgt et nyt. Det er altid svært at måle 
effekten præcis, men vi kan se en fornuftig tilgang af blandt andet 
WebTV med 600 medlemmer, som udelukkende er markedsført via 
annoncer i lokalavisen, 

 

På valg 
Som afslutning på generalforsamlingsbeslutningen sidste år, skal der i år foretages 2 valg, idet 

nogle medlemmer vælges for 2 år og andre for 1 år. 

 

● Gunnar Jessen modtager valg for 1 år. 

● Bo Baun Nielsen modtager valg for 2 år. 

● Michael Rachlitz modtager valg for 2 år. 

● Bettina Røijen modtager valg for 2 år. 

 

Der er genvalg til Bo Baun Nielsen, Michael Rachlitz og Bettina Røijen på 2 år. 

Der er genvalg til Gunnar Jessen for 1 år. 

Suppleanter 

Bjarne Holm modtager genvalg 

Kristian Pedersen modtager genvalg 

 

Der er genvalg til Bjarne Holm og Kristian Pedersen 

 

Valg af revisor 

Beierholm er genvalgt 

 

Eventuelt 

 

Navn: Julius Nissen 

Adresse: Gestenvej 9 

Spørgsmål: Spørgsmål til WebTV på campingferien. Prisen på mobil data er dyrt, 
der spørges til en løsning på dette. 



 

Besvarer: Jan List 

Svar: Det er en jungle omkring købet af ekstraordinært data på det mobile 
netværk. Det foreslås at undersøge campingpladsens WIFI forud for 
campingferien. 
Jan beretter om udfordringen ved forskellige WIFI signaler, og man kan 
med fordel medbringe en adapter. 

 

 

Navn: John Kristensen 

Adresse: Jupitorvej 

Spørgsmål: Jeg synes ikke man kan se TV2 syd på WebTV 

Besvarer: Jan List 

Svar: TV2 syd er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt. Vi arbejder på 
sagen. Det drejer sig om rettigheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AFSLUTNING 

Med dette vil jeg nu slutte mit indlæg, og det vil jeg gøre med at rette en tak til alle medlemmer, 

til foreningens dygtige medarbejdere, til foreningens serviceteknikere og øvrige 

samarbejdspartnere, og endelig sidst – men ikke mindst - en stor tak til mine 

bestyrelseskollegaer for godt samarbejde igennem  

 

 

Afslutning - formanden 

Så vil jeg gerne nu afslutte generalforsamlingen og takke dirigenten for en god og rolig måde at 

lede generalforsamlingen på og takke forsamlingen for god ro og orden. 

 

Tak. 

 

Og så skulle der gerne blive serveret stegt flæsk og persillesovs. 

 

 

 

Vejen den ____ - ___ 2019     Vejen den ____ - ___ 2019 

 

Dirigent       Referent 

 

Erik Nellemann      Michael Rachlitz 

 

 

__________________     _________________  




