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                                         Dagsorden :  
   

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisor suppleant 
8. Eventuelt. 

 
 
 
Der var 45 fremmødte, heraf 39 stemmeberettigede 
 
 
Carlo Nyvang Jensen bød velkommen til Biersted Antenneforenings 41 tyvende Generalforsamling. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Niels Erik Pedersen blev valgt til dirigent.  
 
 

2. Aflæggelse af formandens beretning ved Carlo Nyvang Jensen 
 
Se særskilt punkt med beretning. 
 
Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: 
 
 
Det er fint at vi nu får Gigaspeed, men meget af det PC udstyr der står i hjemmene rundt 
omkring kan jo kun køre max 100 mb. 
Ja, det er korrekt. Men udstyret for såvel coax som fiber i vores gadeskabe bliver samtidig 
optimeret til det allernyeste. Hvilket giver flere muligheder fremover med den nye teknologi. 
 
Trist at når man lukker for FM, så skal man over på DAB eller DAB+ som måske også snart er 
forældet. 
Antenne foreningen er desværre uden indflydelse på hvordan DAB og DAB+ udfases. 
 
 



Opgraderingen af nettet, er det for vores eller Yousee´s skyld. Og er det nødvendig? 
Ja det er nødvendig. Datatrafikken stiger meget voldsomt hver år. Dette skyldes bl.a. den 
måde folk ser TV på nu, hvor forskudt tid, start forfra, arkiv og streaming bliver brugt mere og 
mere. 
Samtidig kan vi i foreningen holde os udgiftsneutral i forbindelse med opgraderingen, hvis vi 
gør det nu. 
Og da det altid har været en målsætning for Biersted Antenneforening at vi vil være på 
forkant med økonomi og teknologi, har vi slået til nu, hvor muligheden bød sig. 
 
Hvem har ejerskabet over det isenkram der bliver sat op? 
Det har Biersted Antenneforening via en aftale med Yousee. 
 
Hvornår kan man logge ind på Yousee med et login i stedet for 3 forskellige? 
Efter TDC og Yousee er blevet slået sammen til et, har der været en del ting der skulle rettes 
efterfølgende. Og det med et login er noget af det der bliver arbejdet på. 
 
Radioprogrammer kan stadig tages over TV, en tilkoblet stueantenne, en modtager der kobles 
til stereoanlægget, via nettet på PC, tablet eller IPAD samt på en DAB radio.  
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Evan Skjelmose 
Se særskilt punkt med regnskab. 
 
Er Copydan med i regningen der bliver sendt ud? Det er mange penge de skal have! 
Ja Copydan er med regningen der bliver sendt ud. Stigningen er desværre ikke noget vi er 
herre over. Copydan betales forud. 
 
 
Herefter blev regnskabet godkendt    
 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsens foreslår et uændret grundkontingent på 275 kr.   
 
Forslaget om uændret grundkontingent vedtaget. 
 



6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
 
Carlo Nyvang Jensen, Keld Ernstsen og Preben Hansen var på valg og alle modtog genvalg. 
 
Henrik Rasmussen ønskede at træde ud af bestyrelsen. 
 
Han blev erstattet af tidligere bestyrelsessuppleant Kim Christensen 
 
Bestyrelses suppleant Leif Lenz modtog genvalg og Thomas Frost blev ny suppleant i stedet 
for Kim Christensen 
 
 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 
 
Genvalg til Niels Erik Pedersen som revisor og Peder Pedersen som suppleant. 
 
 

8. Eventuelt. 
 
   


