Referat fra Ordinær Generalforsamling
(I alt 7 sider.)

For Præstø Antennelaug.
Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00
Multicentret, 4720 Præstø

Formanden Steen Sønderup bød velkommen.
1.

Valg af dirigent
Ole Traberg blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Han konstaterede at der var mødt 29 stemmeberettigede.

2.

Valg af stemmetællere.
Rene Sieben og Michael Justesen blev valgt.

3.

Valg af referent
John Jakobsen blev valgt.

4.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

BESTYRELSES BERETNING 2014

Konkurrence
Konkurrence er sundt siger man,- Det er bare ikke altid sjovt at stå i, hvis man længe har været ene
spiller på markedet og ikke er bekendt med de ”spilleregler” modparten benytter i en sådan situation.
Der har af flere omgange gennem tiden været konkurrenter, som har pustet os lidt i nakken med
deres produkter. Men den seneste tid har det desværre også til tider foregået med ufine metoder. Vi
har flere gange hørt fra medlemmer, at de er blevet ringet op, eller haft besøg af en konkurrerende
leverandør, med budskabet om at ”Præstø Antennelaug lukker”, eller ”Vi skal overtage Præstø
Antennelaug…” – Og det er selvfølgelig med stor fortvivlelse fra bestyrelsens side når sådan noget
sker.
Senest skete det med et energiselskabs opgravning af hele byen sammen med tilbud om meget høje
internet hastigheder, - til meget høje priser. Det skal være op til det enkelte medlem at vurdere om
det var for dyrt når først deres prøveperiode var overstået.
Men det er ikke vores job at holde konkurrenterne ude, - det er vores job at sikre medlemmerne en
god balance mellem de bedste produkter til de bedste priser. Derfor tog vi også dialogen med
”konkurrenten” for netop at undersøge om der var grundlag for et partnerskab. Kunne vi lave et
samarbejde med konkurrenten, som nu og i fremtiden ville sikre vores medlemmer det vi ønsker? –
Det mente vi ikke rent økonomisk, men usikkerheden ville vi heller ikke risikere, da vi jo ikke ville have
indflydelse på prisudviklingen de efterfølgende år.
Vi besluttede derfor at gøre en indsats, for netop at vise vores medlemmer, at vi ikke er ved at lukke,
og at vi ikke er ved at blive overtaget, gennem forskellige tiltag.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vi sendte flyers ud til hele Præstø af to omgange
Vi lavede en ny hjemmeside
Vi lavede en ny infokanal
Annoncer om nedlukning af analogsignal
Vi kørte en kampagne om gratis prøveperiode på både TV & Internet
Vi reklamerede i Bio Bernhard
Vi afholdte en stor jule konkurrence på Internet og infokanal med store præmier

Vores tiltag har været en succes, for vi har godt nok mistet nogle få medlemmer, men der er kommet
flere nye til, - så alt i alt står vi lidt stærkere nu end før ”konkurrencen”. Så ja, - konkurrence er sundt,
og jo flere medlemmer vi er, jo billigere kan vi sætte vores produkter.
Desværre har alt det gravearbejde i byen også forsaget en del kabelskader, og de er både generende
for medlemmerne, dyre at udbedre, og i øvrigt også nærmest umuligt at bevise hvem der har skylden i
de følger vi vil opleve de næste år.

Nedlukning af analogt signal
Ved sidste generalforsamling varslede vi endeligt nedlukning af det analoge signal, for at imødekomme
mulighederne for at udbyde digitale kanaler i SD og HD format. Vi varslede denne ændring gennem
annoncering i distriktsblade, på den nye infokanal, som biografreklame og i det hele taget som et
vigtigt element i hele vores julekonkurrence. Vi var i dialog med Jørgensen Radio & TV om denne

ændring, således de var orienteret om ændringen, så de bedst muligt kunne vejlede medlemmerne
ved spørgsmål.
Det har været en succes, - og der har kun været meget få henvendelser på vores kontor med
spørgsmål relateret til denne nedlukning. Det betyder, at vi nu kan arbejde mod et fortsat digitalt
indhold i de nye TV pakker, men også at vi formegentlig vil kunne levere dem alle i HD kvalitet.

Ændring i bestyrelsen
Vi har også oplevet en ændring i bestyrelsen det forgangne år, idet den tidligere næstformand valgte
at trække sig fra bestyrelsen. Suppleant Steen Frederiksen trådte derfor ind som næstformand, som vi
i bestyrelsen også er meget glade for.

Kanalafstemning
Vi er kommet sent ud med kanalafstemningen desværre, - ting tog lidt længere tid end vi havde
forventet. Til gængæld er al materialet fuldt finansieret gennem annoncer, og det er inkl. porto. – men
forsinkelsen betyder at det ikke vil være muligt at vise den endelige sammensætning af kanaler her på
generalforsamlingen, men vil staks efter forhandling med leverandørerne blive offentliggjort på
infokanal og hjemmeside. Det får dog ikke betydning for, hvornår indholdet i pakker bliver skiftet ud,
idet dette kontraktuelt først sker ved udgangen af juni md. i år.

Renovering og udbygning
Vi har haft færre udfald i vores TV leverancer det sidste år, på trods af et aldrende teknisk system i
vores hovedstation. Vi vil i løbet af 2015 foretage en gennemgribende renovering / udskiftning af vores
hovedstation, for igen at sikre fortsat, men også bedre driftsstabiliteten i de kommende år. Ligeledes
skal der også ske lidt på radioområdet, nu hvor der fra regeringsen side varsler lukning af FM signalet i
2019. Derfor arbejder vi på at sende DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ud sammen med FM signalet,
indtil dette lukkes.
Vi vil også i dette år investere i en gennemgribende undersøgelse af tilstanden, og evt. renovering /
forbedring af vores infrastruktur (kabler, bokse m.m.). Dette gør vi for at vi fremover fortsat kan sikre
at grundlaget for at kunne levere gode services til medlemmerne er på plads.
Internettet arbejder vi på at kunne tilbyde højere hastigheder til samme pris som i dag, det vil også
bidrage til at gøre det mere attraktivt for eksisterende medlemmer, som i dag kun benytter vores TV
tilbud. Det giver os også mulighed for at tiltrække flere medlemmer generelt, hvilket i sidste ende
betyder billigere priser for det enkelte medlem.

Afslutning
Generelt har det været et rigtigt godt år, - også økonomisk set, og det betyder at vi i vores nye kanal
pakker vil kunne minimere prisreguleringerne på trods af at samtlige kanaler fra leverandørenes side er
blevet væsentligt dyrere, det betyder også at vi nu vil være i stand til at forny vores hovedstation, og
investere lidt i vores infrastruktur.

Efter et par spørgsmål fra salen vedr telefoni og udlejning af plads i vores mast, blev Bestyrelsens
beretning godkendt /vedtaget.

5.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Revisor Leif Nørskov fremlagde foreningens regnskab via storskærm, og det blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden: www.palaug.dk
Regnskabet blev vedtaget.
6.

Eventuelle forslag.
Nicolas Nissen, Rødegårds Alle 10, Præstø
Jeg skal herved anmode om at følgende punkter bliver sat til afstemning på
Generalforsamlingen den 30.3.2015:
1. BBC entertainment kommer i grundpakken/eller tillægspakken.
Forslaget blev afvist af Generalforsamlingen.
2. Normal vedligeholdelsestjeneste får tilkaldeordning således at problemer kan løses –også
udenfor normal kontortid – uden unødigt store omkostninger jfr. §12 stk 4 i Foreningens
Vedtægter.
Forslaget blev drøftet og det blev konstateret af vi allerede har et sådannet system.

7.

Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2015.

Revisor Leif Nørskov fortalte om budgettet.

Fastsættelse af kontingent blev gennemgået af formanden.
Ingen ændringer på internetpriserne, men vi håber på at kunne tilbyde højere hastighed.
TV-kanalpriserne stiger lidt.

Der blev udtrykt ønske om at der oplyses antal medlemmer i de kommende regnskaber og budgetter for
Generealforsamlingen.
Enkeltbeløb blev gennemgået af formanden.
Budget blev vedtaget.

8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Revision Vadestedet.
Forslaget blev vedtaget.
9.

Valg til bestyrelse.
Ulige år vælges 2 medlemmer:
Steen Frederiksen
John Michelsen

10.

blev genvalgt for 2 år
blev genvalgt for 2 år

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Brian Knudsen blev genvalgt.
Flemming Bo Hansen. Blev valgt.
Suppleanter blev valgt for 1 år.

11.

Eventuelt.
George: Klassisk musik. Udfald. 1. Januar. Bestyrelsen vil kigge på problematikken.
Formanden afsluttede og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.
Præstø den 30. marts 2015:
Referent:

John Jakobsen

Dirigent:

Ole Traberg

Formand:

Steen Sønderup

