Antennelauget MASTEN, Hvalsø
Referat fra ordinær laugsforsamling i fælleshuset i Brunebanke tirsdag den 28. januar
2014 kl. 19.30:
Formand Sten Andersen bød velkommen til årets ordinære laugsforsamling.
Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden oplyste, at der ikke var nogen forslag til dirigent. Da der heller ikke var villige emner blandt de fremmødte, aftaltes det, at formanden fungerede som dirigent..
Formanden fastslog, at laugsforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte derefter til dagsordenens punkt 2:
Punkt 2 Bestyrelsens beretning:
Formanden berettede på bestyrelsens vegne følgende:
”Det forgangne år blev endnu et skelsættende år for Antennelauget MASTEN.
I 2012 blev beboerne i Brunebanke og Hyldebjerg ligestillet med de øvrige medlemsforeningers medlemmer, og vi indgik en aftale med You See om at være vores eneleverandør af TV
og radiosignaler i 8 år. Som et led i aftalen sørgede You See for, at kabelnettet blev fornyet de
steder, hvor det var nødvendigt, og MASTEN overtog ansvaret for Brunebanke og Hyldebjergs
forstærkere og kabelnet.
2013 er så det første år, hvor aftalen med You See har været i kraft, og hvor vi har kunnet nyde godt af fleksibiliteten, som mulighederne for frit at vælge mellem 3 pakker og at tilvælge
enkeltkanaler har givet. Hertil kommer bredbånd og mobiltelefoni. Så alt i alt er vi med aftalen
godt rustede til at møde den nære fremtids udfordringer inden for TV og radiomodtagning.
Aftalen med You See indebærer bl.a., at vi får alle signaler gennem jordbaserede kabler, hvorfor vores gode gamle antennemast blev overflødig. Da den samtidig var begyndt at ”skrante”,
besluttede bestyrelsen sig for at undersøge mulighederne for at skille sig af med den, uden at
det kom til at koste en ”bondegård”.
Der var også den gamle container med forstærkerne, som længe havde været en ”øjebæ” for
de omkringboende, så da det nye system med You See’s netværk kun krævede en lille kasse
til et fordelingspunkt, besluttede bestyrelsen sig for at skaffe sig af med containeren ved samme lejlighed. Vi hørte dog først Hyldebjergs bestyrelse, om der var interesse for at overtage
containeren til redskabsskur eller lignende, men det var der ikke.
Efter at have fået tilbud fra flere entreprenører, der kunne forestå en sådan opgave, fandt vi
en, der som en del af betalingen gerne ville overtage containeren, så han fik opgaven. I aftalen
indgik også, at antennens fundament skulle fjernes i en dybde af ½ til 1 m, og at området efterfølgende skulle planeres og tilsås med græs.
Arbejdet gik dog ikke helt glat, bl.a. blev et strømkabel gravet over af en entreprenørmaskine,
så alle havde sort skærm i nogle timer, og vi måtte presse entreprenøren for at få de sidste
ting på plads, herunder planering og græssåning på området.
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Alt dette er nu faldet på plads, så den sidste del af 2013 blev en relativt stille periode, hvor vi
kunne puste ud og nyde godt af det arbejde, der var gået forud.
Fremover håber vi, at bestyrelsens arbejde kan holdes inden for administration af aftalen med
You See, herunder omvalg af pakker, samt opkrævning af kontingent til dækning af gebyr til
Copydan, vedligeholdelse af forstærkerne og kabelnettet samt ind- og udmeldelse af medlemmer.
Som en del af den udvikling, der er i gang alle steder i samfundet, vil vi også langsomt men
sikkert skulle sige farvel til stadig flere analoge kanaler, som erstattes af digitale. Det kan i de
tilfælde, hvor You See ikke længere spejler de digitale kanaler, betyde, at man med et analogt
fjernsyn får stadig færre kanaler på sit TV. Den samme udvikling må formodes at ramme radiomodtagelsen, men disse ting vil vi orientere om på hjemmesiden.
Afslutningsvis vil jeg sige, at I som medlemmer af antennelauget og brugere af de tilbud, dette
indebærer, kan besøge vores hjemmeside på MASTEN.DK og dér orientere Jer om stort og
småt på MASTEN’s område.
Husk at ændring af pakkevalg skal meddeles kassereren, mens tilkøb af enkeltkanaler skal
aftales direkte med You See. Det samme gælder tilkøb af bredbånd og mobiltelefoni.
Tak for Jeres opmærksomhed.”
Der var efterfølgende ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter denne blev godkendt.
Punkt 3 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter:
Hensigten med de nye vedtægter blev gennemgået af Bjarne Bang Christensen.
Der blev forespurgt, hvorfor den lovede prisreduktion fra YouSee ikke fremgik. Bjarne oplyste,
at dette ikke hørte til i vedtægterne, da det var en del af aftalen med YouSee, samt at vores
vedtægter ikke var bindende for YouSee, kun for medlemmerne af antennelauget. Af denne
grund ville det ikke give nogen mening at indskrive det i vedtægterne.
Det aftaltes derfor, at aftalen med YouSee blev lagt ud på Mastens hjemmeside, således at
interesserede selv kan orientere sig i aftalens indhold.
Herefter blev de nye vedtægter sat til afstemning. For var 6 fremmødte medlemmer samt bestyrelsens fem stemmer medens et fremmødt medlem undlod at stemme.
De nye vedtægter blev hermed godkendt af forsamlingen, således at en endelig vedtagelse
(uanset antal fremmødte) vil kunne ske på en kommende ekstraordinær laugsforsamling.
Bestyrelsens supplerende bemærkninger til de nye vedtægter vil blive lagt ud på hjemmesiden
forud for den ekstraordinære laugsforsamling.
Punkt 4 Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne,
Punkt 5 Regnskab 2013:
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Poul-Erik Göttsche gennemgik det udsendte regnskab for 2013. Regnskabet blev godkendt
uden bemærkninger.
Punkt 6 Budget 2014:
Poul-Erik gennemgik det udsendte budget for 2014. Efter et enkelt spørgsmål om budgettets
udgift til forsikring, hvor der blev oplyst, at det var til dækning af bestyrelsesansvar, blev budgettet enstemmigt godkendt.
Punkt 7 valg til bestyrelsen:
Alle de i indkaldelsen anførte medlemmer blev genvalgt med applaus dvs.:
Sten Andersen (som formand) og Bjarne Bang Christensen samt de nuværende suppleanter.
Som henholdsvis intern revisor og revisorsuppleant blev John Vennervald genvalgt og Otto
Droob (Timianhaven 1) nyvalgt.
Punkt 8 Eventuelt:
På foranledning af forespørgsel fra et medlem blev det aftalt, at bestyrelsesmedlemmernes
telefonnumre bliver lagt ud på hjemmesiden.
Kl. 20.05 sluttede laugsforsamlingen, og formanden takkede for god ro og orden.
Dirigent

Referent

Sten Andersen

Søren V. Petersen
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