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Referat fra Laugsforsamling i Masten
Hvalsø 06-03-2004

Dato : 26. januar 2005 Kl. 19:30
Sted : Fælleshuset, Brunebanke
Deltagelse: I forsamlingen deltog : Fra bestyrelsen: Steen, John, Kai, Salim og Poul-Erik. Medlemmer:
13 laugsmedlemmer.
Formanden bød velkommen.
Punkt 1 :
Der var ingen forslag til dirigent, og forsamlingen mente, at den nok kunne styres uden.
Punkt 2 :
Formanden nævnte at han, som noget nyt, blev valgt på Laugsforsamlingen sidste år. Og fortalte bl.a. at
der var sket en lille stigning i antallet af medlemmer, samt at der er kommet nye kanaler: TV4 og
Eurosport. Han fortalte også at bestyrelsen havde, efter flere forespørgsler fra medlemmer, undersøgt
grundigt hvad der skal til for at lave Internet via Tvkablerne, men at man ikke vil gå ind i det, medmindre
der er opbakning i Laugsforsamlingen, og foreslog at vi kunne tage det op under eventuelt. Formanden
fortalte også at forstyrrelserne på satellit-kanalerne skyldes at udbyderne har ændret kodning, hvilket
kræver opgradering af softwaren.
Sp.: Skal man være medlem af Masten ? Lokalplanen siger kun, at der ikke må være antenner på bygningen,
dog kan tillades en parabol, der står 1-1,5m over jorden. Men formanden mente at prisen og
rogramudvalget var godt.
Sp.: Manglede punkt på dagsordenen : Stemmetællere. Nyt punkt på dagsordenen. : 2a. Stemmetællere. Der
var ingen yderligere kommentarer til beretningen og den blev godkendt.
Punkt 2 a :
Egon og Lars blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3 :
John startede med at fortælle at vi nu var 269 medlemmer, der var måske et par der ikke var aktive.
Derefter gennemgik han regnskabet for 2004. John fortalte at indtægterne var 9.000,00 kr. højere end
forventet. Men vi har haft nogle store udgifter bl.a. til programkøb : TV4 og Eurosport. Masten har også
måtte investere i udstyr, for at hente signalerne ned, da leverandørerne ændrede kodning.
Sp.: Angående CopyDan Det er til kunstnere, og fordi vi er en forening skal vi betale til den. Regnskabet blev
godkendt.
Punkt 4 :
John fremlagde bestyrelsens principbeslutning vedrørende kanaludbud. Beslutningen gå ud på at :
1) Alle ”Must Carry” kanaler vises.
2) Antallet af betalingskanaler begrænses, i de følgende 5 år, til 8 (otte).
3)I perioden udvides antallet af kanaler med 2-3 om året. På disse vil der
kun blive sendt kanaler, hvor der ikke opkræves betaling udover CopyDan afgift.
4) En kanal afsættes som prøvekanal. Her vil forskellige kanaler kunne vises, gratis, i op til 3 måneder.
Denne kanal vil ikke blive brugt i december måned.
5) Skulle en gratis kanal blive betalingskanal, bliver den straks udskiftet med en anden gratis kanal,
således at antallet af betalingskanaler ikke overstiger 8.
6) Næste ordinære afstemning om kanaludbudet bliver afholdt medio 2006. Indtil da beslutter bestyrelsen,
hvad der skal vises på de nye gratiskanaler.
Steen kommenterede principbeslutningen med, at der er mange pensionister, der ikke vil betale mere for
fjernsyn, og at der i Masten er QAM fra Canal Digital, hvor man kan købe div. pakker.
Sp.: Kristian snakkede om en lille pakke?, det er der ikke mulighed for lige nu. Sp.: Egon spurgte til prisen på
pakker fra Canal Digital?, dem havde bestyrelsen ikke lige ved hånden. Sp.: Hvilke gratis kanaler der ville

komme?, dette er ikke vedtaget endnu.
Sp.: Hvor mange gratis kanaler er der? , ca. 40 stk. Der kom flere gode ideer til kanalforslag.
Principbeslutningen blev vedtaget med 17 stemmer for, ingen imod, 1
undlod at stemme.
Punkt 5 :
Det var også John, der skulle forelægge budgettet 2005, og han kunne fortælle at DK4 og Eurosport
øgede vores udgifter til programkøb. Han gennemgik også de andre poster. Kontingent 2005 bliver
1490,00 kr.
Budgettet blev godkendt.
Punkt 6a :
Under dette punkt skal vælges en kasserer,
John Vennervald blev genvalgt.
Punkt 6b :
Vi skal her vælge et bestyrelsesmedlem,
Poul-Erik Göttsche blev genvalgt.
Punkt 6c :
Vi skal her vælge et bestyrelsesmedlem,
Salim Ghadban blev genvalgt.
Punkt 6d :
Nu skal vi vælge 2 suppleanter,
Egon Nielsen blev genvalgt
Kaj blev nyvalgt.
Punkt 6e :
Så er vi nået til revisoren,
Tony Hansen blev genvalgt.
Punkt 7 :
Under eventuelt blev Internet via Masten taget op. John fortalte at hvis Masten skal være i stand til at
håndtere Internet-opkobling via antennestikket, kræver det, at det kan overføre returvejssignaler, dette
kræver at der laves ændringer for ca.: 230.000,00 Kr. inkl. moms. i hele Mastens net. De største udgifter
ligger i at ledningsføringen i Hyldebjerg og BruneBanke skal laves om, da de har sløjfenet, dvs. at kabelet
går fra beboer til beboer. John fortalte også at hvis man laver Internet via Tv-kablet, kan man også få IPtelefoni, som er meget billigere end almindelig telefoni, vi kan måske også få mulighed for at dele vores
Tv-udbud op i pakker, dette skal dog bekræftes af vores tekniske leverandør. Som det jo er fremgået, er
det en investering på ca. 1000,00 kr. pr husstand, og det kræver at alle skal være med : Brunebanke,
Hyldebjerg, Smedeholmen og Sarbjerg vest. Formanden fortalte at dette var en orientering.
Sp.: En spurgte om bestyrelsen ved, hvor stor interessen er? John svarede at den vil undersøge det (Se også
under PS), og evt. nedsætte et udvalg til at finde ud af løsninger, evt. med opdeling af betaling, eftersom
folk kommer på. Der var på Laugsforsamlingen stor interesse om emnet og det blev besluttet at nedsætte
et udvalg, som skulle forestå det videre arbejde.
Udvalget består af :
Krystyna Hansen, Melissehaven 1.
Peter Holm, Hyldebjerg 11.
Poul-Erik Göttsche, Laurbærhaven 50. (Formand)
Sp.: Der var en henstilling til bestyrelsen om at det trykte materiale fra bestyrelsen havde større typer ? Dette
er hermed noteret.
Sp.: Hvad med Kanalen Charlie ? Den vil være med på listen over kanaler på næste valg i 2006, og kan være
en mulighed som gratiskanal.
Formanden afsluttede mødet med en tak til de fremmødte for god ro og orden, samt for den interesse som
forsamlingen havde vist.

PS :
Resultatet af brugerafstemningen vedr. internet blev, at 36,7% (99) afgav deres stemme. Heraf stemte 71,7%
(71) ja og 28,3% (28) nej. Derfor har bestyrelsen valg, at aktivere det på laugsforsamlingen nedsatte ITudvalg.
Næste møde i IT-udvalget er Tirsdag d. 12/4-2005 kl. 19:00
Personer der interesserede i at indgå i udvalgsarbejdet kan hendvende sig til udvalgets formand på
tlf.: 46 40 99 24 eller e-mail: pekg@it.dk.

