
Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennel-

aug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. 

 

Formand Søren Skaarup bød velkommen.  

 

De fremmødte fyldte ikke meget i Carl Nielsen-salen. I alt 112 personer. 

 

Carl Nielsen-salen blev bestilt til generalforsamlingen for 6 måneder siden, da 

der endnu var forhandlinger i gang med en stor udbyder. Forhandlinger, som 

måske var endt med, at udbyderens programmer helt blev fjernet. Var det sket, 

ville det være blevet offentliggjort inden generalforsamlingen og ville sandsynlig-

vis have bevirket, at rigtig mange var mødt op til generalforsamlingen. 

 

Desuden var man for 6 måneder siden ikke klar over, at der skulle spilles lands-

kamp i fodbold! 

 

Formanden foreslog advokat Søren B. Lindegaard fra Ret & Råd Fyn A/S som 

dirigent og sekretær Vibeke Rasmussen som referent. Begge blev valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsam-

lingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten nedsatte et stemmeudvalg på 4 personer: 

Hans Jensen, Carl Erik Christiansen, Flemming Nielsen og Laila Godskesen. 

 

Dagsordenens pkt. 1 – beretning: 

Søren Skaarup: Velkommen til Søndermarkens Grundejerforening, der er be-

gyndt at modtage internet fra Glenten. I alt er der ca. 1000, der modtager inter-

net, men foreningen forventer at dette antal snart stiger til 1500. 

 

Hovedstationen står i et træskur. Der har kun været problemer med et lynned-

slag for flere år siden, men når flere og flere skal modtage internet, skal man 

sikre, at der ikke opstår problemer. Det er derfor besluttet at indrette et sik-

ringsrum på Vagtelvej, der er brand- og elektricitetssikret. 

 

Når flere og flere kommer på internettet, bliver det billigere. Pr. 1.7.2011 falder 

priser igen. 2 af de nuværende hastigheder fjernes. I stedet kommer der 2 me-

get hurtige forbindelser, dermed disse 6 hastigheder: 4/2 til 99 kr./md., 20/2 til 

149 kr./md, 8/8 til 149 kr./md, 20/20 til 199 kr./md, 50/20 til 249 kr./md og 

den hurtigste 100/20 til 299 kr./md. 

 

Mange er bundet til internet fra Canal Digital indtil 2016. Foreningen undersøger 

til stadighed, om flere kan komme med i Glenten. 

 

Der skabes større TV valgfrihed: 

1. Gamle analoge TV-kanaler 

2. Digitale TV-kanaler, der kræver en MPEG2-boks til 250 kr.. Det giver bedre 

    kvalitet, men man kan ikke se HD-kanalerne 

3. Digitale TV-kanaler, der kræver en MPEG4-boks til 895 kr.. HD-kanaler kan 

    ses 

4. Derudover kan der købes et CAM modul til 350 kr., som sættes i selve flad- 

    skærmsTV'et 

5. Tilkøb af valgfri kanaler, der kræver en af de nævnte ting i pkt. 2, 3 eller 

    4 samt et á la carte-kort til 250 kr. 
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Alt omkring mulighederne kan ses på hjemmesiden samt tilkøbes i selvbetjening 

fra den 1. april 2011. 

 

Det ultimative er selvfølgelig at kunne nøjes med at købe de kanaler, man gerne 

vil se, men det er urealistisk. Foreningen er kommet et godt stykke, men der er 

lang vej endnu. 

 

Der skal tages stilling til pakkevalg med 

 

1. Et analogt spor med 4 pakker. Foreningen har forsøgt at gøre pakkerne mere 

    emnerelaterede. Pakke 1 er som tidligere, pakke 3 er familie/børnekanaler, og 

    pakke 4 er sportskanaler. 

    Som noget nyt kan man få pakke 4 uden pakke 3, (1+2+4) Den nye pakke 5 

2. Digitalt TV med tilkøb af kort. Her kan man nøjes med pakke 1 og en eller  

    flere af tilvalgspakkerne.  

 

Som følge af de nye tilvalgspakker forventer foreningen rigtig mange ændringer 

pr. 1. april, så medlemmerne må være forberedt på ventetid. 

 

Selvbetjening via hjemmesiden fungerer nu. Her kan bestilles internet og TV. 

Bestiller man før den 15. i måneden, sker ændringen til den næste 1. Bestiller 

man efter den 15. vil der gå ca. 4-6 uger. 

 

Nogle steder fungerer nettet ikke optimalt. Der findes i alt 1600 forstærkere. De 

udskiftes i år. 

 

Der er indgået aftale med Viasat om Pay per Wiew. Det første bliver nok Brian 

Nielsens kamp mod Evander Holyfield. Prisen forventes at blive 500 kr.. 

 

Foreningen prøver hele tiden at presse Canal Digital på deres internet priser ved 

at gøre egne priser billigere. 

 

I 2011 arbejdes der med strategi omkring kontingent og meget andet. Det er 

spændende udsigter! 

 

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil modtage mulighederne med tilfredshed. 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Dagsordenens pkt. 2 – regnskab: 

 

Regnskab 2010 blev gennemgået af kasserer Lars Mott. Han kom også med en 

forklaring på foreningens ændrede regnskabspraksis. 

 

Kassereren ønskede ført til referat, at kr. 350.000,00 af personaleomkostninger-

ne udgør honorar til de 7 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ruben Jansdal: Der er masser af tal i regnskabet. Er det ikke muligt at få regn-

skabet sendt ud eller hente det hos foreningen før generalforsamlingen? 

 

Lars Mott: Man vil forsøge fra næste år at lægge regnskabet ud på hjemmesiden 

før generalforsamlingen. 

 

Christian Virkensfelt: Bemærkning fra den interne revision: "…behandle forenin-

gens penge med større omhu"? 
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Intern revisor Niels Gertsen: De interne revisorer skal fungere som kritiske revi-

sorer og er valgt af medlemmerne. Særlig kritisk skal man være, når bestyrelsen 

bruger penge på sig selv. Der er stillet spørgsmål til bestyrelsen. De er altid ble-

vet besvaret, men det har ikke altid været lige nemt. De interne revisorer ønsker 

indsigt til bestyrelsesreferaterne og er klar over, at der findes 2 referater: 1 til 

hjemmesiden og 1 til internt brug. 

Måske synes nogen, at man går i små sko – der er ikke tale om store beløb, men 

foreningen er ikke smålig med hensyn til bestyrelseshonorarer. Hvert medlem 

modtager 50.000 kr. om året, mobiltelefon m.m.. 

 

Intern revisor Peter Pætau fortsætter: Er tiltrådt pr. 1/7 2010. Er bogholder. 

Foreninger er ikke underlagt regnskabsloven, men bestyrelsen har besluttet, at 

man fremover vil følge årsregnskabsloven. 

Grunden til anmærkningen i regnskabet var, at nogle bestyrelsesmedlemmer 

efter deltagelse i en messe på OCC først drak øl på Lørups Vinstue, dernæst på 

Grønttorvet og til slut på Hotel H.C. Andersen. Det må de gerne, men de bør 

ikke gøre det for foreningens penge. 

Derudover var der tale om et hotelværelse i Amsterdam til 2.200 kr. i forbindelse 

med en messe. De værelser kostede 800 kr.. 

 

Lars Mott: "Drukturen" beløber sig til 413 kr., hvor administration og bestyrel-

sesmedlemmer drøftede indholdet på messen i OCC. Til gengæld blev ingen be-

talt for overtid. 

Med hensyn til bestyrelsesmedlemmernes honorar skal man være klar over, at 

der bruges rigtig mange timer på arbejdet i løbet af året. 

Det dyre hotelværelse var en konsekvens af, at det blev bestilt senere end de 

øvrige og at man ønskede at bo på samme hotel. 

 

Bent Tofteberg: Hvor mange % af driftsbudgettet bruges på bestyrelsesarbejde? 

 

Lars Mott: ½ %. 

 

Orla Spenner: Bestyrelsen overtog et kæmpe arbejde for nogle år siden. For at 

undgå diskussion bør bestyrelsen dog følge de regler, der findes for, hvad der 

må bruges på hotel m.v.. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. 

 

Keld Andersen: Tak til de interne revisorer for deres arbejde. Bestyrelsen skal 

være opmærksom på ikke "at træde ved siden af". 

 

Søren Skaarup rundede diskussionen af med bemærkning om, at bestyrelsen 

fremover vil finde en form for regler at gå efter, at de 413 kr. kunne have været 

undgået, at hotelværelset var dyrt på grund af en sen bestilling og at bestyrel-

sen i øvrigt har tillid til de interne revisorers "kiggen bestyrelsen over skulde-

ren". 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Lars Mott gennemgik budgettet for 2011 

 

Dagsordenens pkt. 3 – forslag: 

1. Dirigent Søren B. Lindegaard gjorde opmærksom på, at hidtidige revisorer 

Ernst & Young er blevet købt af PriceWaterHouseCoopers. Bestyrelsen stiller for-

slag om at nyt revisionsfirma bliver PriceWaterHouseCoopers. Bestyrelsen har 

indhentet og gennemgået 4 tilbud. Forslaget blev godkendt. 
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2. Programsammensætning v/Søren Skaarup: 3 forslag om pakkesammensæt-

ning og valgfri digitale kanaler. Det er blevet dyrere, men formentlig kommer 

der ingen eller kun en lille stigning til næste år. Der er et lille forbehold for afgif-

ten til Copydan, som er svære at få til at svare: "Generalforsamlingen vedtager 

forslag ? under forudsætning af, at der er valgfrihed mellem pakke 3 og 4 og at 

der bliver adgang til at købe kodet TV til pakke 1. 

Villy Hansen: Mener at medlemmerne tvinges over i pakke 4 hvis de vil modtage 

Eurosport. TDC giver tilbud på TV inkl. telefon til næsten samme pris. 

Søren Skaarup: Husk at man ikke mere behøver at tage pakke 3 for at få pakke 

4. 

Kaj Larsen: Tilfreds med valgmulighederne. Mangler dog tyske og nordiske kana-

ler. 

Johannes Pedersen: Mange har pakke 3. Der er et andet/nyt indhold i det nye 

forslag, og mulighederne for tilvalg betyder yderligere udgifter. Har modtaget 

kampagnetilbud fra Canal Digital. Hvor mange af foreningens medlemmer mod-

tager internet fra Glenten og hvor mange modtager fra Canal Digital? 

Søren Skaarup: Ca. 9000 modtager internet fra Canal Digital, mens Glenten for-

ventes snart at levere til 1500. 

Med hensyn til de tyske og nordiske kanaler, skal der betales afgift til Copydan, 

som også vil stige gevaldigt i de nærmeste år. Skal alle betale for det? Det er 

grunden til, at bestyrelsen har valgt at placere disse kanaler i de valgfri pakker. 

Pakke 1, 2 og 4 er fyldt op, så måske vælger man at skære flere analoge kanaler 

væk. 

Hvert år har nogen skiftet pakker. Bestyrelsen har i år forsøgt at samle kanaler-

ne efter emne og forventer derfor, at der ikke til næste år vil være så mange 

skift. 

Forslaget blev vedtaget. 

3. Keld Søgaard: Kan TV2 Sport Premier League eventuelt komme med i en af 

pakkerne? 

Forslagsstiller var ikke til stede. 

Søren Skaarup: Det kan den godt, men så bliver det i pakke 3, fordi der ikke er 

plads i pakke 4. Kanalen er meget dyr. I øvrigt vises de fleste kampe på andre 

kanaler. 

Forslaget blev forkastet. 

4. Sonja Knudsen: Hvert år pr. 1. april flyttes der på kanaler, hvilket er dyrt for 

mange, som ikke selv kan indstille deres TV. Forslag om, at nye kanaler lægges 

på ubrugte pladser, at de ikke rammer det, der allerede er indstillet. Forslagsstil-

ler var til stede. 

Søren Skaarup: I år sker der ændringer, men så skulle det være slut. Forslaget 

er ikke teknisk muligt. 

Hr. Knudsen: Der er mange, der hvert år betaler for at få flyttet kanaler. 

Tekniker Steen Nicolaisen: Det er irriterende, men visse forhandlere tager kun 

350 kr.. Navnene står i medlemsbladet. Foreningen gør, hvad der er teknisk mu-

ligt for at genere så lidt som muligt. 

Forslaget blev forkastet. 

5. Benny Larsen: Forslag om at fjerne alle pornografiske kanaler og erstatte dem 

med andre kanaler. 

Søren Skaarup: Det er ikke bestyrelsens opgave at censurere, hvad der sendes. 

Steen Nicolaisen: Programmerne starter sent. Slet eventuelt programmerne. 

En anden mente, at hvis bestyrelsen begynder at censurere, bliver man måske 

nødt til at tage stilling til yderligere censur.  

Forslaget blev forkastet. 

6. Peter Pætau: Forslag om, at referater bliver skrevet i et sprog så det er for-

ståeligt for alle og uden forkortelser. 
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Søren Skaarup: Referater skal selvfølgelig kunne forstås. Forslaget er taget til 

efterretning.  

 

 

Dagsordenens pkt. 4 – kontingentfastsættelse: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 845 kr.. Forslaget blev vedtaget. 

 

Dagsordenens pkt. 5 – valg: 

a. Lars Mott blev genvalgt som kasserer. 

b. Som bestyrelsesmedlemmer opstillede: 

    Jan Cort Hansen, der fik 45 stemmer 

    André Schneider, der fik 54 stemmer 

    Carsten Jørgensen, der fik 68 stemmer 

    Hans Jørn Pallesen, der fik 54 stemmer. 

    Carsten Jørgensen, Hans Jørn Pallesen og André Schneider blev valgt. 

c. Som bestyrelsessuppleanter genopstillede Carl A. Knudsen. Desuden opstillede  

    Jan Cort Hansen. 

    Begge blev valgt. 

d. Peter Pætau, der er indtrådt som revisor i stedet for Berit Laugesen, blev  

    valgt. 

e. Hans Jensen, Kildegårdsvej 253 og Carl Erik Christiansen, Kålundsvej 5, valg- 

    tes som revisorsuppleanter. 

 

Dagsordenens pkt. 6 – eventuelt: 

Søren Skaarup slog igen fast, at man, hvis man bor i eget hus, er bundet til Ca-

nal Digital til 2016, hvis man bor i en boligforening eller hvis man via sin grund-

ejerforening er medlem af Glentevejs Antennelaug, kan man måske tilsluttes 

Glenten. 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00. 

 

 

 


