
   

 
Referat af repræsentantskabsmøde i Glentevejs Antennelaug mandag d. 9. februar 2009 kl. 19.00 på Skibhus 
17:48, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 
 
Valg af dirigent. 
Carl Almind Knudsen tilbød at fungere som dirigent og blev valgt med akklamation. 
Formandens beretning. 
Efter nogen diskussion om, hvorvidt dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne holdt formanden, Søren 
Skaarup, status over 2008. 
Forinden blev det henstillet til bestyrelsen, at den holdt sig til vedtægterne mht. udfærdigelse af dagsorden, at den 
annullerede den tidligere annoncerede generalforsamling - der var fastsat til 17. februar – i dagspressen, og at det 
desuden blev bragt i aviserne, at generalforsamlingen fandt sted d. 23. februar, således at enhver tvivl, der måtte være 
tilbage om tidspunktet, blev fjernet. 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at advokaten har godkendt formuleringen i annoncen. 
Søren Skaarup indledte med at nævne flytningen til Vagtelvej 1, idet der her var erhvervet 900 kvm for 5,7 mill. kr. 
Købet omfattede såvel grund som lejlighed på 1. sal og kontorlokaler. Formanden nævnte, at udgiften til købet kunne 
reduceres ved salg af det tidligere domicil og ved udlejning – helst som erhvervslejemål – af 1. salen. 
Formanden kom desuden ind på den løbende voldgiftssag, hvorunder problemerne med returvejene forsøges løst. 
I 2008 var to nye antenneforeninger blevet optaget i GAL, idet såvel Tarup Antennelaug som Kolibri var blevet 
medlem; formanden benyttede lejligheden til at byde velkommen til de nye medlemmer. 
I årets løb var Steen Nicolaisen blevet ansat som teknisk medarbejder og var i den forbindelse trådt ud af bestyrelsen, 
Tage Larsen var blevet afløst af Bjørn Holm som kasserer, men han var i øjeblikket sygemeldt som følge af en 
færdselsulykke. Kjeld Nielsen, som blev valgt ved sidste generalforsamling, var udtrådt i efteråret 2008. Pia Thy var 
trådt ud af bestyrelsen efter flytning til Nyborg i december. Thomas Szücs var blevet nyt medlem i årets løb. 
GAL havde i 2008 haft flere indtægter, men også større udgifter end budgetteret med. Således havde pakkeskift m.v. 
givet flere indtægter end beregnet, og desuden var flere af foreningens opgaver blevet udbudt i licitation, hvor det kneb 
for Canal Digital at følge med i sænkningen af prisniveauet. 
Med udgangen af 2010 har foreningen afviklet det løbende lån på 25 mill. kr.  
Optagelsen af Tarup Antenneforening og Kolibri havde medført udgifter på ca. 4 mill. kr. I løbet af ca 
3 år ville disse udgifter imidlertid blive indtjent igen, også som følge af internet-leverencer til disse 
2 nye områder i GAL 
På baggrund af en løbende diskussion om kobbernet kontra fibernet meddelte formanden, at kobbernettet til foreningens 
formål var ligeså brugbart som fibernet. 
Trods pres på Canal Digital var det ikke lykkedes at få priserne ned, - derfor voldgiftssagen. Kontrakten med CD løber 
til 2019, hvad der er enestående for denne type engagementer, stort set alle andre kontrakter i markedet er på højst 5 år 
– Hvis de er længere, er der indføjet en tilbagekøbsklausul. 
Foreningens medlemmer havde i en periode været forstyrret af forringet billedkvalitet og sne på skærmen forårsaget af 
et lynnedslag i hovedstationen; fornyelsen af anlægget som følge af lynnedslaget havde imidlertid betydet, at det nye 
anlæg kan levere TV i broadcast-kvalitet, og at det desuden er betydeligt mere driftsøkonomisk, hvad angår udgifter til 
el. 
Til november forsvinder det analoge luftbårne TV-signal, meddelte formanden videre, men GAL vil omsætte det nye 
digitale signal til analogt signal, så de medlemmer, der stadig har et gammelt fjernsyn, kommer ikke til at mærke nogen 
forskel; der bliver altså ikke sort skærm. 
Der er stadigvæk problemer med at få leverandørerne til at sælge programmerne enkeltvis. TV2 har været så flinke, at 
deres fire kanaler kan erhverves enkeltvis, men prisen bliver så høj, at de højst sandsynligt vil blive solgt som en samlet 
pakke med deraf følgende rabat. 
Canal+ og TV1000 har dog givet mulighed for at købe enkeltpakker. Foreningen arbejder på at opnå valgfrihed hos de 
øvrige udbydere. 
GAL har kunnet konstateres i årets løb, at der har været visse tekniske problemer med Samsung TV; de digitaltunere, 
der skal anvendes i TV tilkoblet GALs forsyningsnet skal være DVB-C tunere og evt. Mpeg4 standard, - ikke DVB-T. 
Med hensyn til bokse tager flere udbydere leje af hver enkelt boks, så det bliver dyrt at have TV i flere rum i huset. 
GAL tilbyder som engangsbeløb en boks til leje for 500 kr., mens den samme boks kan købes for 890 kr. og bruges til 
det digitale spejl. 
I øjeblikket er der tre-fire kanaler, der sender i HD-kvalitet; det drejer sig om Kanal 5 HD, TV2 Film og en tysk 
fodboldkanel, desuden har der været en Astra-kanal med klassisk musik, som forventes tilbage igen. 
Foreningen vil stadig gerne slå et slag for udbredelse af BoxDanmark, der – hvis den kommer til at omfatte alle 



medlemmer af landets antenneforeninger – vil få en samlet medlemsskare på omkring 1 million. 
Formanden beklagede, at der var indført tvangslicens for TV2, idet denne licens udelukkende retter sig mod 
medlemmer af antenneforeninger. 
I 2009 er der planer om at anvende 10 mill. til udbygning af især Skibhus-kvarteret, Læssøegade-kvarteret og Odense 
NØ. 
Formanden sluttede sin beretning med at konstatere, at 2008 overordnet set havde været et godt år – bortset fra, at det 
ikke var lykkedes at få sat internet-prisen ned hos Canal Digital. 
Der blev efter beretningen stillet spørgsmål om, hvorvidt købet af Vagtelvej 1 havde været en god forening under 
indtryk af det vigende marked; der var blevet indhentet tre vurderinger på hhv. 5,5, 6,2 og 7 mill. kr. De forsamlede 
hældede dog mest til den anskuelse, at prisen havde været rimelig de 900 kvm2 taget i betragtning. 
Annemarie Krogkjær stillede bl.a. et spørgsmål, der gik ud på, at hun ville vide, hvorfor ikke alle kunne få billigere 
internetpriser, når nu GAL havde så mange penge, hvad der fik formanden til at opsummere, hvad pengene var medgået 
til i årets løb. 
Kia Christensen mente rygtevis at være kommet under vejr med, dels at den tilbageværende bestyrelsen havde tvunget 
de afgående medlemmer ud, dels at bestyrelsesmedlem Henrik Kirkegaard skulle være gået bag om ryggen på den 
øvrigt bestyrelse for at få nogle af medlemmerne, der var uenige omkring flytningen gjort inhabile og således burde 
betale advokathonoraret af egen lomme, og slutteligt, at generalforsamlingen var blevet flyttet, fordi bestyrelsen havde 
et medlem, der absolut skulle vælges på den kommende generalforsamling. 
Formanden svarede, at der ikke havde været tale om at jage nogen ud af bestyrelsen og, at motiverne til at forlade denne 
ville fremgå af bestyrelsesreferaterne, hvis de var kommet for dagen. 
Henrik Kirkegaard præciserede, at han var i juridisk udvalg, og at han havde fuldt mandat til at foretage de 
dispositioner, han havde gjort, således også til at være i kontakt med foreningens advokat, og han opfordrede Kia 
Christensen til at dokumentere de løse rygter.  
Formanden meddelte, at med hensyn til flytningen af generalforsamlingen var årsagen den, at bestyrelsen havde fundet 
en særdeles velkvalificeret kandidat, som man ville foreslå som kasserer på generalforsamlingen, men at han ikke kunne 
være til stede d. 17. februar. Belært af tidligere erfaringer om, at der kunne opstå diskussion om, hvorvidt man kunne 
vælges ind i foreningen, når man ikke var til stede på generalforsamlingen, havde man valgt at flytte den. 
Dette svar fik Kia Christensen til at mene, at der var grund til at være rystet over beslutningen, og at der ikke i en 
frivillig forening kunne være nogen, der var så vigtig, at deres tilstedeværelse kunne motivere en flytning af en hel 
generalforsamling med de udgifter på 100.000 kr., denne flytning ville medføre. 
Også Annemarie Krogkjær udtrykte skuffelse over, at generalforsamlingen var blevet flyttet. 
Henrik Kirkegaard indvendte, at flytningen af generalforsamlingen var udgiftsneutral; den første indkaldelse var blevet 
annonceret i bladet, den anden skulle alligevel sendes ud til medlemmerne, hvorfor der ikke havde været tale om 
ekstraudgifter. 
I forbindelse med talen om generalforsamlingen opstod der en del diskussion, om hvorvidt den var lovligt indvarslet, 
når der ikke var anført en dagsorden på indkaldelsen. Karsten Jørgensen gav dog udtryk for, at man måtte anse 
indkaldelsen for lovlig, idet der var blevet henvist til vedtægterne heri, og at det ikke var nødvendigt at præcisere 
dagsorden m.v. på selve indkaldelsen. 
Det blev herefter oplyst, at man ville kunne erfare nærmere omkring generalforsamlingen på såvel Info-kanalen som 
hjemmesiden. 
Diskussionen af problemerne fik et par medlemmer af repræsentantskabet til at foreslå, at der blev ansat en ansvarlig, 
daglig leder af kontoret, der bl.a. havde ansvaret for, at det formelle omkring indkaldelser m.v. var i orden. 
 
Regnskab 
I Bjørn Holms fravær blev udkastet til regnskab fremlagt af bogholder Mariann Ravn assisteret af Peter Olsen. 
Årets resultat var 2.676,991 kr.; der havde været indtægter på 18,4 mill. kr. 
Bogholderen stillede i udsigt, at det færdige regnskab blev udsendt til repræsentantskabet – med påtegning/underskrift 
af revisor – inden generalforsamlingen, hvor regnskabet i øvrigt vil blive forelagt af en medarbejder fra Ernst & Young. 
Karsten Jørgensen efterlyste et likviditetsbudget, således at man i fremtiden kunne undgå at komme i en illikvid 
situation, og at man også anførte sine leasing-forpligtelser i regnskabet. Desuden advarede han mod opskrivning af 
ejendomsværdien. 
Jens Jørgen Pedersen kritiserede kontoret for at have optaget lån udenom repræsentantskabet og mente, at man havde 
foretaget en ulovlighed. 
Bogholderen meddelte, at man ikke havde optaget lån, men kunne oplyse, at man omkring årsskiftet havde foretaget en 
midlertidig forøgelse af maksimum på kassekreditten for at betale program-leverandører, hvad Jens Jørgen Pedersen 
dog også fandt forkasteligt. 
Indkomne forslag 



Der var hidtil kun indkommet 2 forslag, som blev fremlagt af Steen Nicolaisen. Forslaget drejede sig om, at 
telefonsupporten skulle være længere åben end i dag. Det kom herunder frem, at der tilsyneladende var anført et forkert 
telefonnummer i forbindelse med supporttelefonen; Steen Nicolaisen ville undersøge sagen og hvis det var tilfældet få 
det rettet. 
Steen lagde endvidere op til en idé om at udskyde betaling af TV3 og 3+ i kortere perioder for at lægge pres på Viasats 
konstante stigende priser. Steen søgte opbakning blandt repræsentantskabet om at kunne lave de nævnte tiltag.  
Indkomne forslag vil kunne ses på Info-kanalen. 
Kontingentfastsættelse 
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev accepteret. 
Valg af stemmetællere 
Ingen fremmødte meldte sig. 
Nyt fra områderne 
 
Eventuelt 
Annemarie Krogkjær rejste endnu engang debatten om, hvorvidt generalforsamlingen var lovligt indvarslet og om 
repræsentantskabsmedlemmerne havde fået informationer nok og mente ikke, at der var fyldestgørende oplysninger på 
Info-kanalen og hjemmesiden. 
Fra flere sider blev det rettet opfordringer til at bruge Info-kanalen noget mere og ikke bare vise billeder fra havnen… 
Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 22.00, hvad der forinden havde medført en debat om, hvorvidt man i fremtiden 
skulle starte kl. 18.00 i stedet for kl. 19.00 for at nå dagsordenen igennem. 
 
 


