REFERAT

fra
Ordinær Generalforsamling
for Præstø Antennelaug.
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00
PIFs lokaler, 4720 Præstø
På storskærm: Velkomst og dagsorden iflg. Lovene.
Formanden Steen Frederiksen byder velkommen.
Præsentation af panelet.
Henning Nielsen, Leif Nørskov Revisor, John Michelsen, Steen Frederiksen, Brian Hjorth Knudsen, John
Jakobsen, Rene Sieben
1.

Valg af dirigent
Henning Nielsen blev valgt
Konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt:

Vedtægternes § 9.
1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Præstø by.
2.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i den lokale presse samt på
laugets hjemmeside www.palaug.dk og på Info-kanal med angivelse af dagsorden, tid og sted for
generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår, og
budget for det kommende år, er fremlagt.
Annoncen blev bragt i Ugebladet den 9. februar 2016
Indkaldelsen blev lagt på både hjemmesiden og på PA-kanalen den 8. februar 2016
Regnskabet blev lagt på både hjemmesiden og på PA-kanalen den 8. februar 2016
Indkomne forslag på hjemmesiden den 29 februar 2016.
Generalforsamlingen blev derfor erklæres for lovlig.
Der var mødt 24 stemmeberettige deltagere op til Generalforsamlingen.
2.

Valg af stemmetællere.
Laila og Bent fra salen blev valgt.

3.

Valg af referent.
John Jakobsen blev valgt
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4.

Bestyrelsens beretning.
Formand Steen Frederiksen

Endnu engang velkommen til alle, her til ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har valgt at afholde den her i PIFs lokaler, i stedet for Multicenter eller Præstøskolen.
Hvis man skal beskrive året 2015 med tre ord, må det være: kaotisk, lærende, frustrerende.
Kaotisk fordi der 3 måneder efter generalforsamling, - i juni, - måtte skifte formand, da Steen
Sønderup valgte at udtræde af bestyrelse.
Lærende fordi der har været en enorm mængde - og er stadig dagligt, - at sætte sig ind i. Med
god støtte fra bestyrelsen.
Frustrerende fordi vores lovede planer fra leverandør, for udskiftning i hovedstation, "væltede"
og ikke gennemføres som planlagt, til stor gene for vores medlemmer.
Omkring generalforsamling 2015, var PAs seneste, - og sikkert også sidste, - kanalafstemning
netop tilendebragt. Men det var på daværende ikke muligt at oplyse de færdige pakker, som
senere blev annonceret ud.
Det var her vigtigt at vi som lovet kunne sende alle programmer der blev modtaget i HD ud til
medlemmerne i HD. Dette viste sig problematisk, da anlæg ikke som ventet var optimeret til
dette. Det var så nødvendigt at udsætte opstart. Derfor måtte indhentes tilbud på udstyr fra et
par udbydere, og i denne proces blev bestyrelsen præsenteret for en mulighed for at overtage 1½
år gammel Cameleon A2B udstyr fra anden antenneforening til meget rimelig pris. Dette blev
installeret og kunne tages i brug september 2015, og alle var glade, - troede vi.
Her viste det sig at EPG guiden ikke kunne "samarbejde" på optimal vis, og der var mange
udfordringer med dette. En besværlig måde at komme ind på guiden, Skulle først ind på kanalen
for at fremkalde EPG, - mens andre steder kunne det slet ikke fungere, samtidig havde nogle med
digitale optagere funktionsproblemer. Der blev arbejdet intenst med dette og noget blev løst, dog stadig ikke optimalt for nogle.
Derfor er der igangsat en yderligere optimering af anlæg, hvor der installeres 3 moduler mere.
Omlægger modtage og sende procedurerne så EPG bliver optimeret og viser nu og næste, samt
flere kanaler med mere information. Denne udgift på 51.000,- er forhandlet til ren kostpris af
materiel fra leverandør og installeres uden beregning. Denne installation skulle også være
foretaget hvis der var indkøbt nyt A2B udstyr. Som der måske er flere der har bemærket i
Ugebladet i dag, vil denne installation foregå tirsdag den 15 marts fra kl 05 til ca. 17.00. Den store
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ulempe ved denne proces er at der ikke vil være TV signal i dette tidsrum, og at vores
medlemmer skal gensøge alle kaneler. Dette beklages selvfølgelig.
Udgiften til denne løsning blev 132.872.- kr, op imod nyt anlæg, hvor prisen ville have været ca 3
gange højere, 354.712.-. - Difference er kr. 221.900,- - Begge priser er inklusiv installering af
modtagelse af DAB radio signaler i antennen.
Et Triax udstyr lå i omegnen af ca 275.000.- kr.

2015 har været året hvor PAs net, begyndte at mærke besøget af Fibia. Forstået på den måde at
der viste sig graveskader på vores forsyningsledninger. Der er brugt meget tid og energi på at
løfte bevisbyrden overfor Fibia, at de havde ansvar for skaden. Derudover er der også gamle
skader der dukker op, her er det så forsikringen der er modpart i flere sager. Vi har brugt
185.622.- kr, hvoraf der er refunderet fra anden entreprenør 27.524.- kr. altså 158.074.- kr.
De største skader har været i Skibinge, Antonievej, Havnevej, Vesterbro og Adelgade. En større
skade ved Østerbro/Rosagervej i forbindelse med nedsætning af fortovsfliser, er blevet betalt af
Vordingborg Kommune.
Derudover tilkald ved reparationer, udskift af diverse forstærker og lign kr. 160.000.Der er blevet lavet en gennemgribende rapport om tilstand og evt. renovering af kabler og
fordeler bokse. Dette for fortsat at det kunne sikre grundlaget for levering til brugerne. Der viste
sig en del som skal renoveres og/eller udskiftes. Dette arbejde har bestyrelsen besluttet at
gennemføre, med et prisoverslag på 450.000.- hvor der kan komme uforudsete ting på når der
bliver arbejdet på dette. Forventningen er at den pixelering der er flere steder forsvinder. Når
dette er færdigt vil der drøftes om der er behov for yderligere tiltag, da det ikke kan udelukkes
nødvendighed heraf, afhængig af første resultat.
I det store hele et fornuftigt år for Præstø Antennelaug, når man fokuserer på ren drift.
Vi har pr 31. december 2015, 1676 medlemmer. Heraf modtager 372 grundpakken. 530
mellempakken, fuldpakken sendes til 774.
Det samlede antal for internet er 753.
Når vi kigger lidt fremad, er der tiltag på vej.
I øjeblikket undersøges der, muligheder for Ø deling i vores kabelnet. Dette for at optimere
mulighederne for på sigt at sende større hastighed på internettet. Der er nogle udfordringer
omkring logistikken med placeringer og med at trække kabler, men der arbejdes på en løsning.
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Ligeså skiftes der i disse dage filtre ved alle modtagere af grundpakken, og dette skal være
færdigt til den 15 marts. Årsagen er at vi "flytter" grundpakken. Bestyrelsen overvejer at vi på sigt
efterfølgende kan sælge internet uden krav om at man samtidig skal modtage TV signal fra mindst
grundpakke.
To bestyrelsesmedlemmer har valgt at udtræde af bestyrelsen ved denne generalforsamling.
Henning Nielsen efter 4 år, og John Michelsen efter 27 år.
Til slut vil jeg takke bestyrelse og medarbejder for godt og konstruktivt samarbejde, kanon
opbakning og fælles hjælp på mange områder.
Hermed overgives beretning til dirigenten.
Spørgsmål fra salen vedr. beretningen.
1. Spørgsmål: Betale for hjælp ved kanalsøgningen den 15. marts 2016?
Svaret: NEJ. Det skal der ikke.
2. Hvor fremtidssikret er systemet.
Svar: Systemet er up-to date.
3. Er TRIAX billigere.
Svar: Nej ikke på længere sigt.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
5.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Revisor Leif Nørskov fremlagde foreningens regnskab via storskærm.
Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat.
Spørgsmål:
A. Note 7 og note 15: Begge vedr Revisorhonorar.
a. Note 7 = samlet honorar 2015.
b. Note 15 = honorar, der ej er betalt endnu.
B. Betales kontingent forud eller bagud?
Svar: Der betales kontingent forud.
Regnskab blev godkendt.
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6.

Eventuelle forslag.

Indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag.
I henhold til Præstø Antennelaug vedtægt § 9 stk.3

1.) Forslagsstiller: Bjarne Mortensen.
Forslag modtaget som Word-fil og kopieret her:

Bestyrelsen anmodes om en redegørelse for, hvorfor aftalerne mellem mobiltelefon
selskaberne og PA, om leje af mast plads for året 2015, ikke er benyttet. For året har det
bevirket et indtægtstab på god kr.117.000 og det må formodes at tabet vil vokse yderligere de
kommende år.
Bjarne Mortensen
Svanevej 14
Bjarne Mortensen fik ordet for uddybning af forslaget:
Bjarne Mortensen indledte med, at han gør opmærksom på, at punktet var tosidet, idet det omhandler
såvel en mindre indtægt af maste leje i forhold til det aftalte og budgetterede, samt en kritik af det
mobilsignal det pågældende selskab ( Evercall/Telenor) leverer til foreningens medlemmer. En kritik som
Evercal overfor Bjarne Mortensen havde erkendt er berettiget og som han også havde fremført ved sidste
års generalforsamling, men som kun havde fået bestyrelsen til at referere som følger:
”Efter et par spørgsmål fra salen vedr. telefoni og udlejning af plads i vores mast, blev
Bestyrelsens beretning godkendt/ vedtaget – citat slut”
Bjarne Mortensen henviste ivrigt til avisnotat fra sommeren 2015 hvor det fremgik, at Vordingborg og
områdets mindre byer, alle havde fået forbedret deres mobildækning. Præstø var ikke indbefattet.
Bjarne Mortensen fandt det uforståeligt, at Telenor/ Telia havde fået deres leje nedsat på grund af en
påstået fusion med Telia som var underkendt af Konkurrencestyrelsen. Nedsættelse havde bevirket et
indtægtstab for 2015 på kr.107.458. Et tab der vil gentage sig årene fremover. Bjarne Mortensen efterlyste
bestyrelsen svar på, om bestyrelsen kunne tænke sig, at accepterer en total indtægts reduktion til 1/5 del,
hvis de 5 selskaber fandt på at fusionere(r) ?.
Bjarne Mortensen mente bestyrelsen havde udvist dårligt købmandskab og forpasset en mulighed for en
genforhandling af Telenor´s aftale med bl.a.et krav om bedre mobildækning for foreningens medlemmer.
Bestyrelsens svar ved formand og kasserer i forening:
1. Tabet er ikke kr. 117.000 men ”kun” ca kr. 103.000
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Nuværende masteaftaler er det bedste bestyrelsen kunne opnå; situationen på
aftaletidspunktet taget i betragtning. Aftalen blev på lovlig vis opsagt.
2. (Tele Nord blev overtaget af Telia Netjeneste.) Der er fjernet antenner og et hus ved

antennemasten. Derfor har vi ikke modtaget pengene. (Ca. 103.000,-)
3. Bjarne Mortensen: Tele Nord skulle vedligeholde anlæg omkring området, men det blev kun gjort i
meget begrænset omfang, hvis det overhovedet blev gjort.
4. Generalforsamlingen mente, at forslaget ikke er et egentligt forslag, men nærmere et oplæg til
debat.
Bestyrelsen kæmper for at beholde så gode indtægter som muligt fra masteleje.
Evercall har så sent som indenfor de sidste 14 dage inden Generalforsamlingen oplyst at der
er uregelmæssigheder i systemet. Evercall vil forbedre forholdene.
Kasserer oplyste at PA havde modtaget ca 1½ million kroner i masteleje over de sidste 5 år,
hvilket må siges at være en god sum penge.

2.) Erik Thorlund Jepsen.
Forslaget er modtaget som en PDF-fil, og vedlagt referatet for denne
Generalforsamling.
Det går i korthed ud på:
Afskaffe kanalafstemning, da det er kompliceret og forældet. Flertallet bestemmer
over den enkeltes valg. Mange kanaler der ikke ses/benyttes.
Forslag: Grundpakke, dertil frit valg.
F eks eneleverandør fra You See. Godtage nedstemning, hvis forholdsvis stor
prisstigning.
Formanden gav forslagsstiller ret langt hen af vejen.
Bestyrelsen har drøftet kanalafstemning. JA, der er et stort arbejde.
Minimal pakkeændring i forhold til sidste afstemning.
En sådan ny ordning kræver muligvis vedtægtsændring.
Bestyrelsen har haft henvendelse fra Stofa og You See.

Intet aftalt.

Prisniveau??

Evt TV2 Play, når det kan styres i Panther (IT-system) Udvikling på vej.
Bestyrelsen vil indkalde til informationsmøde ved fornuftig løsning/forslag foreligger.
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Bestyrelsen arbejder på noget med grundpakke og selvvalg/tilvalg.
Bestyrelsen skal forhandle med de forskellige udbydere i markedet.
Fra salen: Bjarne Mortensen:
Det bliver væsentligt dyrere med en sådan løsning. Lad bestyrelsen finde nogle
løsninger som GF kan tage stilling til. Der skal bokse i næsten hvert rum i hvert enkelt
hjem.
Herefter ønskede forslagsstiller at trække sit forslag, respektive at omformulere det.
Forslaget blev omformuleret til:
Forslagsstiller trækker sit forslag da Generalforsamlingen støtter forslagsstillers
idéoplæg.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at starte en undersøgelse op, der kan
belyse de muligheder der findes på markedet.
Samtidig med skal foreningens vedtægter §18 gennemgås og ændres så de afspejler
fremtidens programudvalg. Inkl evt ekstraordinær Generalforsamling herom.
Forslag/oplæg fremlægges på et kommende informationsmøde eller senest næste
Generalforsamling.
Forslaget blev herefter vedtaget.
Lad os forhøre os hos vore Antenneforenings-naboer om deres ordninger.
7.

Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for 2016.
Revisor Leif Nørskov fremlagde foreningens budget for 2016 via storskærm.
Formanden oplyste priserne for de forskellige pakker inkl. stigninger pr. 1.4.2016
Disse priser ligger som grundlag for budgettet, og er derfor inkluderet i dette.
Grundpakke: prisændring + 84.- kr. til 1668.- kr. årligt. /139.- mdl.
Mellempakke: prisændring + 450.- kr til 3588.- kr. årligt. / 299.- mdl.
Fuldpakke: prisændring +360.- kr. til 5148.-kr. årligt. / 429.- mdl.
Budgettet blev vedtaget.
Budgettet er vedlagt som bilag til dette referat.

8.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Revision Vadestedet. Personificeret ved revisor Leif Nørskov.
Revisoren blev godkendt.
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9.

Valg til bestyrelse.

Vedtægternes § 12.
1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således tre for
lige år og to i ulige år ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de
beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
Lige år (2016) vælges 3 medlemmer:
John Jakobsen
Modtager genvalg.
Brian Hjort Knudsen
Modtager genvalg
Henning Nielsen
Modtager ikke genvalg.

2 årig periode
2 årig periode.

Foreningens kasserer John Michelsen ønsker efter 27 år at udtræde af bestyrelsen midt i
valgperiode.
Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
Peter Jersild
Modtager valg.
Michael Justesen
Modtager valg.

2 årig periode
2 årig periode

Fra deltagerne kom forslag til bestyrelsen:
Erich Hildebrand.
Erich Hildebrand valgt for 1 år
Micahel Justesen valgt for 2 år.
Peter Jersild trak sig.
10.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Forslag: Peter Jersild som 1. suppleant.
Henning Nielsen som 2. suppleant.

11.

Eventuelt.
Vi kan tale om alt, men intet kan besluttes/vedtages.
Der kan henstilles til at bestyrelsen tager punkter op til behandling.
Michael Justesen:
a. Referaterne skal have korrekt dato.
b. På indkaldelse til Generalforsamling skal navne på de personer, som er på valg være
anført..
c. Mulighed for at kunne udskrive dokumenter fra hjemmesiden.
Også andre dokumenter.
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Bjarne Mortensen:
a. Godt at vi får en analyse om Fritvalgsordning.
b. Ærgerligt at der ikke gøres nok for bedre telefoni. Den må (blive) kunne blive bedre.

Formanden afsluttede Generalforsamlingen:

a. Tak til Henning Nielsen som dirigent. Også fordi du kunne træde til med kort varsel.
b. Velkommen til nyvalgte i bestyrelsen, samt suppleanter og genvalgte.
Formanden tror på et godt samarbejde.
c. Der vil blive afholdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde lige efter
Generalforsamlingen.
d. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer:
Henning Nielsen.
4 år i bestyrelse, start som suppleant.
Den stille lytter, og byder så ind.
Du var en af dem der peger på Steen Frederiksen som formand.
God støtte og opbakning.
Tak for din indsats.
Henning Nielsen modtog 3 fl. Vin.
John Michelsen.
27 år i bestyrelse. Rigtig godt gået. Ikke mange steder det forekommer.
En KÆMPE kapacitet. Du har styr på det hele.
Et omvandrende opslagsværk der ved alt.
Tror ikke der kan nævnes et sted uden du kender lokalitet og tilslutning.
Været en upåklagelig kasserer i mange år.
Vil savne din viden, dit engagement, din indsats, og ikke mindst din opbakning.
Tusind tak for kæmpe uerstattelig indsats.
John Michelsen modtog 3 fl. Vin.

Tak fordi I kom….. Kom godt hjem
Generalforsamlingen sluttede kl. 2030.
Præstø den 9. marts 2016

Steen Frederiksen
Formand

Henning Nielsen
Dirigent

John Jakobsen
Referent/sekretær
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