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Ordinær laugsforsamling i Antennelauget MASTEN onsdag den 11. januar 2017 kl. 

19.30 i fælleshuset, Brunebanke 56. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Velkommen ved formand Sten Andersen. Da ingen fra salen ønskede at påtage sig 

hvervet som dirigent, blev formanden valgt. 

Dirigenten konstaterede, at laugsforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægter-

ne. Herefter kunne laugsforsamlingen fortsætte som planlagt. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden: 

2016 blev igen et stille år for Antennelauget MASTEN, dog med et par uheldige 

hændelser, hvoraf en var direkte generende. 

Men for at fastholde en god tradition vil jeg indlede med et kort tilbageblik i MA-

STEN’s nyere historie, dels for at sætte tingene i rette perspektiv, dels af hensyn til 

nye medlemmer. 

I 2012 indgik vi en aftale med YouSee om at være vores eneleverandør af TV og ra-

diosignaler i 8 år. Aftalen løber altså til og med 2020.  

Som et led i aftalen sørgede YouSee for, at kabelnettet blev fornyet de steder, hvor 

det var nødvendigt, og MASTEN overtog ansvaret for samtlige forstærkere og kabel-

nettet i MASTEN’s område. 

Vi har så siden da kunnet nyde godt af den fleksibilitet, som mulighederne for frit at 

vælge mellem 3 TV-pakker og at tilvælge enkeltkanaler har givet os. Hertil kommer 

bredbånd og mobiltelefoni og, i 2014, ”bland selv”- muligheden samt, i 2015, se TV 

hvor og når du vil. 

Sidste år afholdt vi den ordinære laugsforsamling den 13. januar 2016, hvor vigtigste 

punkt var en ændring af vedtægterne. Bestyrelsen foreslog en tilføjelse til § 6 om en 

standard dagsorden for ordinære laugsforsamlinger samt om forslag fra medlem-

merne henholdsvis bestyrelsen. 

Endvidere foreslog bestyrelsen at omformulere § 9, stk. 5, således at der kun skal 

vælges 1 suppleant pr. år i stedet for 2. 
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Begge forslag blev enstemmigt vedtaget og derefter enstemmigt godkendt på den 

efterfølgende ekstraordinære laugsforsamling den 2. februar. 

Vedtægterne af 4. marts 2014 er herefter blevet sammenskrevet med ændringerne 

af 2. februar 2016 og kan i sin helhed ses på hjemmesiden. 

I februar 2016 slukkede YouSee for de analoge TV-signaler, i hvilken forbindelse en-

kelte kanaler blev ændret fra SD-kvalitet til HD-kvalitet, hvorfor de fleste måtte gen-

indlæse kanalerne. 

Den 17. juni fik vi sort skærm på grund af en fejl på en central i Tåstrup. Problemet 

blev dog løst samme dag. 

Året sluttede på en for YouSee ret uheldig måde, idet hele sendenettet, både TV og 

radio, gik i sort ved 16-tiden nytårsaften, altså kort før dronningens nytårstale og 

blandt andet derfor til stor gene for rigtig mange af YouSee’s kunder. 

YouSee har som et plaster på såret tilbudt os alle en gratis film-pakke, som vi har 

fået brev om. 

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 enkeltkana-

ler skal aftales direkte med YouSee. Det samme gælder tilkøb af bredbånd og mobil-

telefoni. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Indkomne forslag. 

Ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

4. Regnskab 2016. 

Kasserer Poul-Erik Göttsche gennemgik det udsendte regnskab, som samme dag var 

revideret og godkendt af den interne revisor John Wennerwald: 

Forsikring lidt lavere udgift end forventet. Strøm lidt dyrere end forventet. Balancen 

viser en formue i banken på 86.000 kr. 

Spørgsmål fra salen om, hvordan man som beboer i Brunebanke beregner beløbet, 

man betaler for sin pakke. Kassereren oplyste, at man betaler via huslejen, og bolig-
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selskabet betaler derefter til antennelauget i henhold til den specificerede regning, 

som antennelauget fremsender til boligselskabet. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

5. Budget og kontingent 2017. 

Kasserer Poul-Erik Göttsche gennemgik det udsendte budget: 

Som svar på et spørgsmål fra salen om skifte af pakke oplyste kassereren, at ønske 

om skifte af pakke skulle meddeles ham. 

Som svar på et spørgsmål fra salen om, hvad Copydan er, oplyste kassereren, at det 

er betaling til kunstnere m.m., altså når f.eks. DR spiller film eller musik, betales en 

afgift til kunstnerne via Copydan. 

Herefter blev budgettet godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen: 

a) Valg af kasserer:  

På valg: Poul-Erik Gøttsche (modtager genvalg). Poul-Erik blev valgt og fortsætter 

som kasserer. 

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg: Rita Christensen, som var bestyrelsesmedlem. Valgt for et år mere, men byt-

tede med Heidi Jensen, Brunebanke 39. Heidi indtræder herefter i bestyrelsen som 

fuldt medlem i stedet for Rita, som fortsætter i et år som suppleant. 

På valg: Ib Johansen fra Hyldebjerg 65, som var suppleant, valgt som nyt bestyrel-

sesmedlem. 

c) Valg af 2 suppleanter. Dette er en fejl, idet vedtægterne siger 1.  

Rita valgt som suppleant i stedet for som medlem af bestyrelsen.  I stedet for Rita 

indtræder Heidi Jensen (se ovenfor punkt 6b). 

d) Valg af intern revisor og revisorsuppleant. 

John Wennerwald genvalgt som revisor (han var ikke selv til stede, men havde givet 

tilsagn herom til formanden). 

7. Eventuelt. 
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Ib Johansen fra Hyldebjerg mener, at det er et problem, at YouSee slukker for FM-

signalet. Han har fået den lovede stueantenne, som ikke virker så godt som nu. Der 

er kraftigt sus og støj på signalet. 

Bjarne Bang Christensen, bestyrelsen: Den lovede stueantenne kan ikke bruges helt 

herude i Hvalsø til modtagelse af FM stereo, da FM-signalet sendes fra Hove-

senderen eller fra Gladsaxe-senderen. Det er for stor en afstand til et godt signal, 

hvis man kun har sin stueantenne. Det eneste, der virker for ordentlig modtagelse af 

FM stereo, er en 5-elementers retningsantenne på loftet, rettet direkte mod sen-

derne (dvs. mod øst). 

Herefter sluttede formanden mødet, idet han takkede for god ro og orden. 

 

Referent: 

Bjarne Bang Christensen 


