
Generalforsamling d. 9 marts 2015 
Referat 

 
  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 63 fremmødte, heraf 59 stemmeberettigede 
 

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

2. Aflæggelse af formandens beretning ved Evan Skjelmose 
Se særskilt punkt med beretning. 
 
Spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
 
Da der i formandens beretning blev nævnt og undskyldt nogle af de gener 
som programomlægninger og opgraderingen af vores net havde medført, gav 
det nogle kommentarer og spørgsmål fra salen: 
 
Har det noget med periodisk udfald på nettet?  
Der har været flere pixelfejl efter omlægningen af kanaler! 
Nogen programmer er blevet flyttet til yderkanalerne som er meget følsom 
for indstråling!  
TV2 Sport mangler pludselig! 
 
 
Nogle af fejlene havde medlemmerne selv fået afhjulpet, ved at skifte kabel 
fra stikdåse til TV. 
Andre fejl blev videremeldt til Dansk Kabel-tv/Yousee. 



Der blev også spurgt til download og upload hastigheder.  
 
Antenneforeningen forklarede at man nu havde klargjort vores net til 300/60 
og hvis man ønskede en højere upload kan man selv regulere den til 180/180. 
Ydermere vil foreningen i de kommende år opgradere nette således at vi hele 
tiden er klar til fremtiden. Vi ser dog ingen grund at investere medlemmernes 
/foreningen penge i noget der ikke er nødvendigt.  
 
Formanden tilføjede til beretningen at der vil blive omdelt en folder, hvor 
Biersted Antenneforening tilbyder medlemmerne et gratis husinstallations-
check. (Normalpris 195 kr.) Her bliver installationer kontrolleret for evt. fejl. 
Medlemmerne skal så kun betale hvis de vil have udbedret fejlen. 
 
 
Herefter blev Formandens beretning blev godkendt. 
 
 

3. Aflæggelse af regnskab ved Carlo Nyvang Jensen 
Se særskilt punkt med regnskab. 
 
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 
 
En skarp forsamling havde noteret sig et par tastefejl. 
 
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.   
 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
 
 



 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Carlo Nyvang Jensen, Keld Ernstsen og Preben Hansen var på valg og alle 
modtog genvalg. 
 
Bestyrelses suppleanterne Kim Christensen & Leif Lenz modtog genvalg 
 
 
 

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

8. Eventuelt. 
Spørgsmål og kommentarerer: 
 
Kan man tilkøbe Charlie til grundpakken og hvad kræver det for at lave bland 
selv? 
Man skal have et kort og en kort og en kortlæser til hvert tv som man ønsker 
at se Bland-selv kanaler eller ekstrakanaler. Første kort følger med ved 
bestilling af bland selv. Ekstra kort koster 100 kr. 
Kortlæseren kan købes ved Yousee til 295 kr. Antenneforeningen har også et 
begrænset antal til samme pris. 
NB: Det kræver at din fladskærm understøtter MPEG4 og DVB-C. Dette gør de 
fleste skærme fra 2010 og frem. 
 
IP-telefoni blev også vendt, da man synes det var trist at det var så dyrt at 
ringe fra fastnet til mobil. 
Opfordringen var at når man vidste at det var en mobiltelefon man ringede til, 
så var det også billigst at ringe fra en mobiltelefon. 
 
Det var ønskeligt med en App på Tv så man kunne se det samme der som på 
iPad eller tablet.  
Man kan efter sidste opdatering af Yousee App, streame via airplay til TV og 
Cromecast er også på vej. 
 
Kan det passe at hvis man skifter hastighed på sit internet, at man så mister 
sin Yousee Music? 



Ja, men det sker ikke hvis man har pluspakken. Hvis man har mobiltelefoni fra 
Yousee har man ligeledes musikken.  
Yousee har valgt at give app til tv og film i stedet sammen med 
bredbåndsabonnementet og musikken følger mobil abonnement, medmindre 
man altså har pluspakken. 
 
En ny Yousee boks kunne være ønskelig! 
En ny boks var tæt på men Yousee, TDC og Nets ønsker at lave en boks så tæt 
på hinanden som muligt, så vi må desværre vente til 2016. 
 
Flere voksne serier ønskes på boksen. 
 
Det kunne være rart med en guide der kun modtag den pakke som man havde 
abonnement på. Yousee tager forslaget med hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


