
4. februar 2010    
 
Emne: Repræsentantskabsmøde 
Dato: 04 februar 2010 
Sted: Skibhus 17:48 
Tid: 19:00-21:35 
Antal: 34 personer, bestyrelsen og 3 personer fra administrationen (Peter, Marianne, Steen) 
 
Dagsorden: 
1. Valg af mødeleder og referent 
2. Godkendelse af sidste referat den 10.september 2009 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Økonomi – regnskab 2009 og budget 2010 
5. Bestyrelsens forslag til udtalelse 
6. Fra områderne 
7. Eventuelt 
 
Ad 1. Mødeleder og referent 
Som mødeleder valgtes Niels Geertsen og som referent Henrik Kirkegaard fra bestyrelsen. 
 
Ad 2. Godkendelse af sidste referat 
Dette godkendtes uden kommentarer. 
 
Ad 3. Beretning 
Formanden introducerer bestyrelsens indsatsområder i 2009, hvoraf nogle ting er afsluttet, og andre er pågående. 
# De store prisstigninger på kanaler er bekymrende, især da 77 % af medlemmerne ikke ønsker at betale mere. Der 
arbejdes intenst på i vores forhandlinger med programleverandørerne at sende signaler om, at vi ikke kan acceptere 
denne udvikling. Vi vil derfor vanen tro opstille et forslag på generalforsamlingen, hvor der kun er ubetydelige 
stigninger og et, hvor der er markante stigninger 
Vores ombygning i det nuværende pakkesystem ændres løbende imod mere digitalt TV. Mere digitalisering giver mere 
plads i vores net. Pakke 1 ændres således til 16 kanaler ved, at der lukkes for 1 af de analoge kanaler. 
Bestyrelsens valg at sende de nye DR kanaler digitalt gav kun ganske få kommentarer. Vi har gjort det af pladshensyn, 
og med en boks til 250 kroner kan alle se kanalerne (for dem, der ikke allerede har en dvb-c tuner indbygget i tv) 
I det hele taget går udviklingen og vores indsats imod mere digitalisering og kodet TV. Dette indbefatter også en ny 
boks, som vi har arbejdet på i lang tid samt et tilhørende betalingssystem, der kan håndtere alle de nye administrative 
udfordringer. 
Voldgiftssagen fik sin afslutning med et for bestyrelsen tilfredsstillende resultat. Kontraktlængden blev forkortet, og vi 
fik accept af at kunne levere vores eget internet, ligesom CD ikke må benytte vores fiberstruktur til at levere internet 
uden GALs accept. Sagen har kostet ca. 1,5 mill. men giver stort økonomisk potentiale. I det daglige fungerer arbejdet 
med CD tilfredsstillende. 
Der er arbejdet med vedtægtsændringer, som nu er klar til at komme til præsentation på generalforsamling. 
Vi skal fortsat have fokus på vores sortseer kampagne, som desværre har indikeret, at ikke alle betaler til fællesskabet. 
Der vil blive fulgt op på dette område, ligesom vi nu kender den juridiske fremgang for sortseere. 
Billesgade blev solgt til 1,6 mill efter vurdering fra mæglere. 
Boks Danmark blev afviklet i 2009, da udbyderne reelt ikke gav det en chance via voldsomt høje krav til startkapital. 
Alligevel kan vi bruge en masse erfaring fra dette projekt i vores udadrettede aktiviteter, som vi nu har mulighed for. 
Indskudskapitalen er tabt. 
# Fremtiden byder på et eventuelt samarbejde omkring helhedsløsninger til vores medlemmer, videre fokus på kodede 
bokse og meget fokus på net forbedring både på TV og internetdelen. Til dette formål kræves kapital, og vi ønsker at 
spørge generalforsamlingen om accept til at foretage en lånoptagning på et rammebeløb på 20-25 mill 
Spørgsmål til beretning: 
Hvornår lukkes det analoge signal? 
Ingen kan give præcist svar, men skal vi have plads i nettet, er en tidsramme på 3 år realistisk. 
Hvad skal de 20 mill anvendes til helt præcist? 
Lånoptagning skal benyttes til opgradering af internet- og TV strukturen i vores net samt løbende udvikling af vores 
fiber fremføring. 
Hvordan opleves den trådløse forbindelse som konkurrent ift. til vores satsning på jordbaseret infrastruktur? 



Vi skal have løbende fokus på alle fremføringsformer, men til at levere fremtidig HD TV ses den trådløse struktur ikke 
som værende en konkurrent. 
Udmeldelse af FDA blev ikke nævnt. Hvad er status? 
Vi bibeholder vores engagement i FDA for et år ad gangen. 
Er der mpeg4 bokse klar? 
Ja, i butikkerne, men de kan ikke håndtere vores krav til kodning. Derfor arbejdes der intenst på at få en sådan boks. 
Hvorfor er der satset på Enigma kodning? 
Det er det billigste og uden afgifter, som vi kender det fra de andre udbydere med deres ½ årsafgifter. Det er ikke 
sikkert, at Enigma bliver løsningen. 
Hvad er det CD betaler 3/8 dele for? 
Det er for den videre udbygning af internet strukturen, som vi er gensidigt forpligtiget til iht. til returvejsaftalen. 
Har man overvejet valg af mødeleder til generalforsamlingen? 
Ja, vi anbefaler en advokat i ”ret & råd” som har erfaring med dette område. 
Var det muligt stadig at nedlægge foreningen og starte op igen? 
Nej, det er ikke realistisk. 
 
Ad 4. Regnskab 2009 og budget 2010 
 
Regnskab 2009: 
I forhold til det udsendte har der været små justeringer efter yderligere mødeaktivitet med revisor. 
Der har været ekstra engangsudgifter for 3 mill i 2009, som fordeler sig på renovering af vagtelvej, 
internetrådgivningsopstart, voldgiftssag, afvikling af BoxDanmark og salget af Billesgade. 
Kassereren gennemgik herefter kronologisk resultatopgørelsen, som ender på et minus på 543.000 kroner. 
Spørgsmål til regnskab: 
Hvorfor kan man ikke modtage et endeligt regnskab, som det skal gennemgås på generalforsamling? 
Det skyldes ganske enkelt afvejning af dato ift., at vi efterfølgende skal have de fire pakker klar til effektuering den 01. 
april. 
Hvad skyldes tabet til Ole Eriksen? 
Det skyldes en 2004 aftale mellem den tidligere bestyrelse og Ole Eriksen, som ikke er blevet efterlevet og, som er 
blevet opdaget via regnskabsgennemgang af økonomiafdelingen. Chancerne for at hente det tabte ind står ikke mål med 
omkostninger i en retssag, derfor afskrives de som tab. 
Hvorfor er personaleomkostninger steget så meget? 
Bla. Fordi at det har kostet mandskab, at få kørt vores nye forsyningsområder i stilling. Det koster ganske enkelt kapital, 
hvis vi vil tjene penge. Der har ligget en stor arbejdsindsats i vores medarbejderstab. 
Der tildeles herefter ros til de to nye bestyrelsesmedlemmer, der har arbejdet med økonomien. 
Budget 2010 
Budgettet og notehenvisninger gennemgås, og det viser et estimeret overskud på 3 mill. 
Spørgsmål til budget: 
Der er ingen spørgsmål til budgettet. 
 
Ad 5. Forslag til udtalelse 
Bestyrelsen præsenterer et lånoptagningstilsagn, som vil blive stillet på generalforsamlingen. Argumentationen er 
allerede forklaret. 
Mødeleder opfatter forsamlingens indstilling til at være positiv overfor ønsket forstået således, at lånet afvikles over en 
årrække. 
 
Ad 6. Fra områderne 
Fra forskellige områder opleves forskellige typer af udfald på det analoge signal. Dette er kommet efter den 
digitalisering der er fundet sted. Der opleves frysende billeder, periodevise udfald, det syntes at være lokaliseret til 
bestemte kanaler, ligesom det kommer i perioder på nogle dage for derefter af forsvinde igen. 
Steen beretter, at det overvejende er et lokalt problem i ens husstand, men at vi vil have fokus på problemstillingen, 
ligesom vi vil skrive mere i det kommende blad. 
 
Ad 7 Eventuelt 
Der spørges til, om vi er klar til det nye stærkstrømsreglemennt den 01. juli, hvilket Peter kan bekræfte, da vi har 
opstillet HFI relæer. 
Der er kommet 3-4 forslag til generalforsamlingen, som alle er i småtingsafdelingen. Disse præsenteres. De vil komme 
på infokanalen. 



Der ønskes bedre brug af INFO kanal, hvilket ikke er muligt, da det er et karruselsystem, der kun kan bladre. Vi kan 
dog kigge på tekst tv modulet. 
Mødelederen nævnte vedtægtsændringerne og den procedure, vi har været igennem. Carsten fra bestyrelsen supplerer 
med formalier for godkendelse af disse, bla. den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som vil finde sted den 
11 marts. 
Klokken 21:35 erklærer mødeleder mødet for afsluttet. 
Referent: Henrik Kirkegaard, den 05. februar 2010 


