Antennelauget Masten, Hvalsø.
Ordinær laugsforsamling afholdt i fælleshuset, Brunebanke 56, Hvalsø, 15. januar 2020 kl. 19.30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Orientering fra youSee ved Chr. Limkilde, Patrick Petersen og Jannick Petersen.
Revideret årsregnskab 2019.
Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2020.
Valg til bestyrelsen:

a)
b)
c)
d)

Valg af formand, på valg er Bjarne Bang Christensen, modtager genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem, på valg er Michail Grunnet, modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

Valg af 1 intern revisor samt 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Referat af laugsforsamlingen 15. januar 2020.
Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer, heraf alle 5 fra bestyrelsen.
Pkt.1 Bestyrelsens forslag til dirigent, Sten Andersen, valgtes. Han konstaterede, at indkaldelsen til
laugsforsamlingen var sket rettidigt i.f.t. vedtægterne.
Pkt.2 Bestyrelsens beretning for året 2019 blev fremført af formanden, Bjarne B. Christensen, som bl.a.
nævnte, at der var afholdt 6 bestyrelsesmøder, heraf 1 med deltagelse af Chr. Limkilde fra youSee, som gav
bestyrelsen tilbud på brochuremateriale om f.eks. Bland-selv muligheden m.m. Materialet blev
efterfølgende omdelt til alle medlemmer primo juni.
Hjemmesiden er jævnligt blevet opdateret om bl.a. TV-pakker o.a.
Navnet MASTEN og forhistorien om, hvorfor det er et antennelaug og ikke en antenneforening blev omtalt.
Bestyrelsen opdagede på et møde, at den havde fejlfortolket den nuværende aftale med youSee for så vidt
angår udløbsdatoen. Aftalen (eller kontrakten) er således skruet sammen, at opsigelse kun kan ske
omkostningsfrit efter en skala, udtænkt af YouSee. Konsekvensen af dette er, at foreningen først efter 8 år
fra itakstsættelse kan opsige aftalen. Datoen for itakstsættelse svarer til datoen for idriftssættelse hvilket
var den 1. december 2012, hvor anlægget blev sat i drift og dermed også i takst. Da idriftsættelse og
itakstsættelse som nævnt efter bestyrelsens opfattelse falder sammen, kan aftalen opsiges fra 2. december
2020 med et skriftligt varsel på 9 måneder til udløbet af en betalingsperiode, som er kvartalsvis. Herved kan
aftalen/kontrakten ophøre pr. 30. september 2021, og skal derfor opsiges i dec. md. 2020.
Der blev fra flere sider nævnt, at bestyrelsen ifølge formålsparagraffen kun skal administrere aftalen med
youSee og derfor ikke kan opsige aftalen. Hertil bemærkede formanden, at administration af aftalen også
må indebære at opsige den på de vilkår, aftalen indeholder.
Da vi allerede nu kan skimte udløbet af den nuværende aftale, har bestyrelsen i årets løb været i kontakt
med andre udbydere for at have sammenlignelige tilbud. Dette er dog sat lidt på stand-by, da der nu er
rimelig god tid til at finde den rette udbyder med det bedste tilbud. Derfor arbejdes der stille og roligt hen
imod den optimalt bedste løsning for foreningen og dens medlemmer, herunder at orientere os om den
teknologiske udvikling, som vi prøver at følge med i efter bedste evne.
Sidst på året var der en del tumult omkring youSee’s problemer efter opsigelse af aftalen med Discovery.
Det havde dog ikke en direkte indflydelse på vores arbejde i bestyrelsen, men vi fulgte med nogen
bekymring og undren slagets gang i pressen. Vi forudså også, at foreningens medlemmer ville have
spørgsmål omkring dette emne, hvorfor vi var meget åbne for youSee’s ønske om at deltage i denne
laugsforsamling. Og det er så præcis, hvad der er tilfældet i aften, hvor youSee er til stede med hele 3
medarbejdere.
Beretningen blev enstemmigt godkendt. Kan læses i sin helhed på hjemmesiden MASTEN.dk

Pkt.3. Orientering fra youSee ved Chr. Limkilde, Patrick Petersen og Jannick Petersen. YouSee har
forhandlet siden foråret 2019 med Discovery uden at opnå et resultat, som begge parter kan blive enige
om. Herved forsvandt 11 kanaler fra nytåret 31.12.2019. For høje omkostninger for indhold, der bliver set
for lidt. Opfordringer til at stoppe prisspiral især vedr. sportskanalerne. Sportskanaler kan i vid udstrækning
fortsat ses på youSee’s kanaler. Flere tusinde af youSee’s kunder med faste pakker forsvinder hvert år, og
der skiftes til streaming / Blandselv.
Enkelte spørgsmål blev stillet om Blandselv m.m. med pointværdi for de enkelte kanaler. Chr. Limkilde
fortalte om de forskellige kanaler, hvad udgik og hvad kom i stedet. YouSee-bokse kan lejes for yderligere
gebyr. YouSee medarbejderne forlod mødet ved 20.50 tiden, og efterlod i papirform kanaloversigt,
inspirationsguide samt sportsoplevelser i 2020.
Pkt.4. Revideret årsregnskab for 2019. Kasserer Poul Erik Göttsche fremlagde regnskabet, der viste
indtægter på 935.601 kr., og udgifter på 935.767 kr. Balance/passiver på i alt 317.803 kr. Der blev stillet
spørgsmål vedr. det omdelte regnskab i mødeindkaldelsen ikke var revideret, hvilket kassereren besvarede.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Pkt.5. Indkomne forslag. Søren Peder Hansen, Hvalsø, har rettidigt indgivet forslag vedr. ny formålsparagraf
samt ophævelse af binding. Søren fortalte om sit forslag, bl.a. bredbånd / internethastighed. Formanden
kommenterede Sørens forslag, og bestyrelsen er indstillet på, at vedtægterne skal efterses og ændres.
Forelægges på næste ordinære laugsforsamling. Forslaget om ændret formålsparagraf kom efter en del
kommentarer til afstemning, hvor det blev enstemmigt vedtaget at indarbejde det i et nyt sæt vedtægter.
Det arbejder bestyrelsen på i løbet af 2020 og fremlægger et udkast til nye vedtægter på den ordinære
laugsforsamling i 2021 med Sørens forslag pkt.1. ang. ny formålsparagraf indarbejdet. Enkelte medlemmer
søgte dog at presse bestyrelsen til at omgå vedtægternes bestemmelser om vedtægtsændringer, for
hurtigst muligt at kunne indarbejde den foreslåede nye formålsparagraf, men bestyrelsen stod fast på, at
det kun kan ske i henhold til reglerne.
Forslagets pkt. 2 vedr. binding til TV-leverandør skal ændres, hvilket fik forsamlingens og bestyrelsens
opbakning. Afstemning herom vedtaget i enighed. Bestyrelsen tager det op med youSee hurtigst muligt.
Pkt.6. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2020. Kassereren fremlagde et budget, der viste et
kontingent til foreningen pr. husstand på 120 kr. inkl. moms i år 2020. Desuden oplystes om pakkepriser på
2304 kr. for grundpakken, 4800 kr. for mellempakken, samt 6348 kr. for fuldpakken, alle inkl. moms.
Vedtaget.
Pkt.7. Valg til bestyrelsen.
Formanden Bjarne B. Christensen genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Michail Grunnet genvalgt.
Det lykkedes ikke at finde en ny bestyrelsessuppleant i stedet for Heidi Jensen, der ikke var til stede.
Formanden gjorde opmærksom på, at dette kan betyde, at såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer får
forfald, vil bestyrelsen blive reduceret, hvilket kan gå ud over arbejdet i bestyrelsen. Det fik dog ingen til at
reagere.
Valg af revisor. Jens Friismose genvalgt.
Det lykkedes ikke at finde en ny revisor suppleant.
Pkt.8. Evt. Intet.
Laugsforsamlingen afsluttet kl. 22.10, dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.
Referent Ib Johansen.

