Antennelauget Masten, Hvalsø
Referat fra ordinær laugsforsamling i fælleshuset i Brunebanke onsdag den 14.
januar 2015 kl. 19.30:
Formand Sten Andersen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling.
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 medlemmer, aftaltes det, at formanden ville fungere som
aftenens dirigent.
Som fungerende dirigent fastslog formanden herefter, at laugsforsamlingen var lovligt
indvarslet og fortsatte herefter til dagsordenens punkt 2.
Punkt 2 Bestyrelsens beretning:
Formanden berettede på bestyrelsens vegne følgende:
2014 blev som forventet et stille år for Antennelauget MASTEN.
Men for at forstå denne stille periode, kan det være nyttigt med et kort tilbageblik i
MASTEN’s historie.
I 2012 skete der det, at beboerne i Brunebanke og Hyldebjerg blev 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 var så det første år, hvor aftalen med You See var i kraft, og hvor vi kunne nyde godt
af fleksibiliteten, som mulighederne for frit at vælge mellem 3 pakker og at tilvælge
enkeltkanaler gav. Hertil kom bredbånd og mobiltelefoni.
I beretningen for 2013 udtrykte bestyrelsen håb om, at vores 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.

Det har stort set holdt stik i 2014, men vi var som følge af de nye tider og aftalen med You
See nødt til at ændre vores vedtægter. Disse blev endeligt vedtaget på den
ekstraordinære laugsforsamling den 4. marts 2014. Vedtægterne og anden information om
MASTEN kan findes på vores hjemmeside.
En anden større begivenhed i MASTEN’s liv i 2014 var You See-arrangementet i
Vangkildegårds Beboerhus den 19. november 2014. Dette blev afholdt som et åbent hus

arrangement, hvortil alle havde adgang og kunne stille spørgsmål, både til You See’s
repræsentanter og til repræsentanter fra antenneforeningerne, herunder MASTEN’s
bestyrelse. Der var et fint fremmøde og stor tilfredshed hos arrangørerne. Arrangementet
blev fulgt op af salgsbreve fra You See.
Afslutningsvis vil jeg sige, at I som medlemmer af antennelauget og brugere af de tilbud,
dette indebærer, altid 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 Indkomne forslag:
Der var kommet en henvendelse fra et medlem vedrørende problem med pakkevalg
mellem tidligere og nye lejere i boligselskaberne. Hvem skulle betale hvis en ny lejer ikke
ønskede at beholde en uønsket højere pakkeløsning, som dermed udløste gebyr for
ændring.
Som udgangspunkt er det er problem mellem lejerne og boligselskabet, specielt da
mastens bestyrelse ikke ved hvem der er lejer og hvornår der skiftes lejer. Det er aftalt, at
bestyrelsen vil prøve at få aftalt en rimelig løsning med boligselskabet.
Punkt 4 Regnskab 2014:
Kasserer Poul Erik gennemgik regnskabet for 2014.
Dette medførte et spørgsmål angående, at betalingen for pakkerne kunne være højere
end anført på Mastens hjemmeside.
Poul Erik svarede, at dette skyldtes at boligselskabet kunne opkræve mere end betalingen
til Masten.
Herefter blev regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.
Punkt 5 Budget og kontingent 2015:
Poul Erik gennemgik det udsendte budget for 2015 og oplyste herunder, at prisstigningen
alene skyldtes lidt højere pakkepris samt forhøjet betaling til copydan.
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.
Punkt 6 Valg til bestyrelsen:
De i indkaldelsen under punkterne a) til d) blev alle genvalgt med applaus. Under punkt e)
blev John Vennervald genvalgt som intern revisor og som revisorsuppleant blev nyvalgt
Charlotte Nielsen ( Brune Banke).

Punkt 7 Eventuelt:
Der var indkommet en forespørgsel om man kunne nedlægge Masten som forening. Hertil
svarede Bjarne med en gennemgang af de fordele vi som forening havde overfor YuoSee.
Dette både i forhold til vores opgradering af fordelingsnettet og vores gruppebaserede
prisaftale.
Konklusionen var, at der var generel tilfredshed med den nuværende løsning.
Kl. 20.30 sluttede laugsforsamlingen og formanden takkede for god ro og orden.
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