
 

 

Middelfart Antenneforening 

Generalforsamling 

Torsdag, den 17. juni 2021, kl. 19:00 

Middelfartsalen, KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart 

 
 

Dagsorden iflg. § 5a i vedtægterne. 

1) Valg af dirigent og sekretær (forslag Max Hummelgaard Hansen som dirigent, Marianne Thomsen 

som sekretær) 

2) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år, samt godkendelse heraf – 

(2020+2021) 

3) Gennemgang af revideret regnskab og godkendelse heraf. (2020+2021) 

4) Behandling af indkomne forslag 

5) Fastsættelse af kontingent for (2020) +2021  

6) Fremlæggelse af det kommende års budget  

7) Valg til bestyrelse i henhold til vedtægters § 7,  

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

Marianne Thomsen (villig til genvalg) 

Thomas Hvilsom (villig til genvalg) 

Søren Poulsen (indtrådt som suppleant i stedet for Bent Hørby – ikke villig til genvalg) 

John Hansen (ikke villig til genvalg) 

Bestyrelsen foreslår: Kasper Dan Jensen og Hans Kristian Hansen (HC) 

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bent Laugesen (villig til genvalg) 

Ulrik Nielsen (villig til genvalg) 

Bent Jensen (villig til genvang) 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 

Jan Thagaard og Søren Poulsen 

Bestyrelsen foreslår: Søren Poulsen og John Hansen 

 

8) Valg af revision – på valg er PriceWaterHouseCopers A/S – Bestyrelsen foreslår BDO, Middelfart. 

Valg af revisorsuppleant. – Bestyrelsen foreslår PriceWaterHouseCoopers  

 

9) Evt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forretningsorden for Middelfart Antenneforenings generalforsamling. 
 
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af antenneforeningen og/eller disses ægtefæller/samlevere. 
Ekskluderede medlemmer har endvidere ret til deltagelse i henhold til vedtægterne § 3a, stk. 6. 

1. Formanden eller næstformanden åbner mødet og leder valget af dirigent og sekretær. 

2. Den valgte dirigent leder forhandlinger og afstemninger i overensstemmelse med dagsordenen, samt påser at 

vedtægterne overholdes. 

3. Udtrykkes der mistillid til dirigenten, sættes dette straks under afstemning. Eventuelt ny valg af dirigent forestås 

af foreningens formand eller næstformand. 

4. Den valgte sekretær udfærdiger generalforsamlingsreferat, indfører straks de trufne beslutninger og et kort 

referat af forhandlingerne, samt det nøjagtige resultat af afstemningerne. 

5. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der bistår dirigenten ved afstemninger. 

6. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller generalforsamlingen måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg 

skal relatere til det pågældende punkt på dagsordenen og et allerede behandlet dagsordenpunkt, kan ikke 

genoptages under andre punkter. 

7. Ændringsforslag til indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til dirigenten. 

8. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, undtagen ved valg uden modkandidater. Ved øvrige afstemninger 

træffes beslutning ved håndsoprækning med mindre der foreslås skriftlig afstemning. Almindelig stemmeflerhed 

blandt de afgivne stemmer er gældende. 

9. Ved personvalg gælder, at der skal stemmes på netop det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler der 

indeholder flere eller færre navne er ugyldige. 

10. Ved stemmelighed foretages omvalg, resulterer dette i fornyet stemmelighed, foretages lodtrækning. 

11. Under eventuelt kan forhold vedrørende Antenneforeningen drøftes, men ikke vedtages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§5 – Generalforsamlingen 
Middelfart Antenneforenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der gennemføres i overensstemmelse 
med gældende forretningsorden. 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april. 
Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved annoncering på Middelfart Antenneforenings hjemmeside 
www.middelfart-antenneforening.dk, samt i den lokale uge- og dagspresse. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse og vil 
derefter blive offentliggjort på Middelfart Antenneforenings hjemmeside www.middelfart-antenneforening.dk. 

§5a 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent. 
• Godkendelse af forretningsorden. 
• Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf. 
• Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf. 
• Behandling af indkomne forslag. 
• Fastsættelse af dette års kontingent. 
• Fremlæggelse af dette års budget. 
• Valg til bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægters §7. 
• Valg af revision. 
• Eventuelt. 

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 

§5b 
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte 
medlemmer. På generalforsamlingen afgøres valg og forslag ved almindelig stemmeflertal. Endvidere gælder 
forretningsorden for Middelfart Antenneforenings generalforsamling. 

§5c 
Ret til deltagelse i generalforsamlingen har alle tilsluttede husstande. Hver tilslutning, der er registreret som 
medlem, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§5d 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 100 medlemmer skriftligt 
opfordrer hertil, med angivelse af dagsorden. Programændringer kan ikke behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. I tilfælde, hvor det sker efter 
medlemsopfordring, må der maksimalt gå 6 uger fra modtagelse af den skriftlige anmodning, til den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes. 

§6 – [§ 6 er ikke i brug] 

§7 – Valg af bestyrelse 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges fire medlemmer. 
Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.  Valg kan kun ske, hvis vedkommende er til stede 
på generalforsamlingen eller skriftligt har givet tilsagn om, at valg modtages. Valget er gældende for 2 år. 
Hvert år vælges følgende: 
statsautoriseret revisor. 
suppleant for denne 



 

 

Beretning Middelfart Antenneforening 2019+2020.  

Bent Hørby 
Vores mangeårige formand Bent Hørby trak sig fra bestyrelsen i november måned på grund af sygdom.  

Desværre en så alvorlig sygdom, der betød at han døde den 19. februar i 2020. 

Vi savner Bent utrolig meget.  

Bent har været manden bag det aftaleindhold vi har med Stofa i dag, og som vi er rigtig godt tilfreds med.   

 

 

 

Medlemmer 
Vi havde pr. 31.12.2019 5.907 medlemmer, pr. 31.12.2020 var vi 5.612.  

En nedgang, som fortsætter også ind i 2021. Således er vi her primo juni 5.357 medlemmer.  

 

Det er meget svært for bestyrelsen at pege på hvorfor vi har denne medlemsafgang.  

Mulige forklaringer: 

- De unge ønsker ikke flow-tv, men vil hellere streame.  

- Flere får betalt bredbånd, og vælger i stedet ewii, for at samle deres abonnement.  

- Vores internet har været utilfredsstillende på grund af ombygning, især nu hvor mange arbejder 

hjemme på grund af corona. 

 

Udbuddet i Middelfart Antenneforening. 
Vi har fortsat 3 pakker. 

Den store pakke, giver gratis adgang til TV2 Play.  

Der er mulighed for ”Vælg selv”, Smart TV, og Mit TV. 

På internetsiden er det muligt at vælge mellem 5 forskellige hastigheder, til konkurrencemæssige gode priser.  

 

Bestyrelsesarbejdet. 
9 møder, inkl. et konstitueringsmøde i 2019 og 6 møder i 2020.  

Hvad beskæftiger vi os med: 

- Markedsføring – hvad bør vi bruge midler på.  

- Anlægsudvidelser – projekter, hvor der etableres nye boliger i Middelfart.  

- Masser af drøftelser og overvejelser om, hvilken retning vi skal gå, når anlægget skal opgraderes.   

- Hvordan får vi afviklet vores møder mere effektivt.  

- Ombygning til 1200 MHz – samt overgang til Docsis 3.1.,  

 

Markedsføring. 

Vi var med ved ”Stofa dag” – i MG&BK´s lokaler, den 20 og 21. marts 2019. 

Vi havde en stand ved ”open by Night” i foråret 2019. 

Desværre blev vores event i Lillebælthallen aflyst på grund af corona.  

 

Vi overvejer, om vi i 2021 kan være endnu mere aktive – evt. ved at lave event ved Kvickly og ved 

Livstilsmesse i Lillebæltshallen.  

 

Vi afventer dog lige at vores ombygning bliver færdig.  

 



 

 

 

Anlægget. 

 
Anlægsudvidelser har fyldt utroligt meget.  

Vi har haft gang i 12-14 anlægsudvidelser – svarende til ca. 370 nye tilslutningsmuligheder.  

En udgift på ca. 1,5 mio.  

Godt at Stofa fra 2020 betaler ½ af udgiften til anlægsudvidelserne.  

 

Diverse renoveringer har også fyldt meget, også økonomisk, her tænker vi især på klimabyen, og renovering 

af gågaden.  

 

Ombygning til 1200 MHz anlæg.  

Vi har ombygget anlægget for ca. 24. mio, så vi nu har op til 1200 MHz til rådighed, ligesom vi nu kører 

Docsis 3.1.  

Vi har gravet mere fiber ned, opdelt i flere øer, udskiftet samtlige forstærkere, fordelere og konnektorer. 

Vi nedlægger en del af de funktioner vi i dag har i vores hovedstationen, da signalet nu kommer via en fiber, 

og går direkte ud til den enkelte ø.    

 

Hvad betyder det i praksis til dagligt.  

 

- Mere plads i anlægget.  

- Nedlæggelse af FM-båndet, altså ingen radiosignaler mere. (Ikke teknisk muligt med Docsis 3.1) 

- Mulighed for at sende TV-signal i en bedre opløsning, når det sker.  

Vi har alle hørt om, at ol, VM i fodbold m.v. fremover sendes i 4K m.v. 

- Mulighed for højere internethastighed (Fra 1.8.2021 - mulighed for 1000/100 Mbit)  

- Færre fejl fremover i anlægget, da anlægget overvåges digitalt. (Fejl opdages inden vi som kunder 

opdager det)  

 

  

Prisudvikling på TV, herunder programafgifter.  
Er det billigt at se TV – nej det er dyrt. 

Der skal betales til programudbyderne, for at de kan købe rettighederne til programmerne. 

Sportsrettigheder og serierettigheder bliver hele tiden dyrere.  

Hvordan prisudviklingen vil være fremover – det har vi meget svært ved at sige noget om.  

 

Prisudvikling på internet.  
Vi arbejder konstant på at sørge for at vi har konkurrencedygtige priser på internet.  

En ting er prisen, en anden er hastigheden.  

Desværre bliver vi alle lokket til at få en høj internethastighed, som vi slet ikke har brug for.  

Langt de fleste af os kan nøjes med en hastighed på 15 Mbit, såfremt vi bare skal surfe lidt på nettet, hente 

mails m.v. 

Hvis vi vil streame, er det nødvendigt med en 30 Mbit, alene af den grund, at de fleste bokse kræver den 

hastighed.  

Hvis flere i husstanden godt vil streame samtidigt, så bør man overveje en 50 Mbit.  

Hastigheder over 50 Mbit er primært for de nørdede, og dem som godt vil betale for den ekstra kvalitet, som 

man næsten ikke kan se.  

 



 

 

Fremtiden.  
TV fremover 

Vi tror, at der fortsat vil være flow-tv, med programpakker som det kendes i dag,  

Den aftale vi har med Stofa, hvor de på vegne af rigtig mange antenneforeninger køber TV kanaler, må være 

det billigste. 

Individuel streaming vinder dog frem med streamingtjenester som Netflix, HBO, Viaplay, TV2play m.v. 

Især de unge vælger denne løsning.  

Vi tror ikke på, at den løsning er den billigste i længden.   

Vi tror mere på vores løsning med ”Vælg selv” ovenpå grundpakken.  

Den mulighed udnyttes af alt for få.  

I kan altid læse om mulighederne på vores hjemmeside 

 

Husinstallation. 

Mange af os har en husinstallation, der ikke er fulgt med tiden.  

For dårlige forstærkere, kabler og stik, samlet forkert osv, ja fejlmulighederne er mange.  

 

I forbindelse med ombygning af anlægget vil Stofa i en kort periode tilbyde gratis gennemgang af jeres 

husinstallation. De retter små fejl. Hvis der skal laves noget større, bl.a. udskiftning af stikdåser, forstærkere 

eller skjulte kabler, så får I et tilbud på dette, og I kan så selv vælge om I vil benytte jer af tilbuddet. 

I ringer eller skriver blot til Stofa, så ringer de og aftaler et teknikerbesøg.  

 

Internet fremover i Middelfart.  

Mange er i dag afhængige af en god internetforbindelse. Flere arbejder hjemmefra, streamer mere m.v. 

Flere selskaber ser det derfor som en god forretning at investere i at nedgrave fiber i byen.  

For at de kan få det gjort til en god forretning, kræver det dog, at rigtig mange vælger deres løsning.  

Selv om der lokkes med gratis tilslutning og 3 mdr. gratis forbrug, så mener vi at den løsning i længden 

bliver for dyr.  

Dette skyldes at man bliver ”påtvunget” langt højere hastigheder end man reelt har brug for, og dermed 

kommer man til at betale for mere end man reelt har brug for. 

Vi er glade for, at vi kan tilbyde hastigheder, som passer til de fleste, og til konkurrencedygtige priser.  

Vi kan også håbe på, at konkurrencen betyder, at priserne generelt vil falde.  

 

Økonomi.  

Vi har brugt 24 millioner kr. på ombygning, som for de fleste lyder som et svimlende beløb. 

De 24 millioner er opnået ved at vi har indgået en aftale med Stofa, der løber frem til og med 2029, og 

således fået stillet et beløb til rådighed, der kan finansiere ombygningen.  

 

Aftalen betyder således ikke, at grundkontingentet vil stige, ud over almindelig prisindeksering.  

Udgifterne på programmer har vi desværre ikke så stor indflydelse på.  

 

Vision for Middelfart Antenneforening - Mest for pengene. 
Det har vi omsat til: 

- at vi også fremover kan levere høje internethastigheder til priser der ligger under markedet.   

- at vi fortsat kan levere TV signaler af høj kvalitet og med et indhold der efterspørges af brugerne.  

- at vi skal være den foretrukne leverandør af internet og TV i Middelfart. 

- at vi derfor fortsat skal være en selvstændig forening.  

 

Disse udfordringer vil bestyrelsen have for øje, når vi tager fat på det der skal udføres i 2021 og fremover.  



 

 

 



 

 

 

Årsregnskab 2019 



 

 

 



 

 

 

Årsregnskab 2020 



 

 

 



 

 

Indkomne forslag.  

Forslag til vedtægtsændringer: 
Nuværende ordlyd 
§1 – Formål 
Middelfart Antenneforenings formål er at eje og drive fællesantenneanlæg og sikre radio- og TV-signaler samt 
bredbånd på de teknisk og økonomisk bedste mulige betingelser for anlæggets tilsluttede. 

 

Forslag 
Middelfart Antenneforenings formål er at eje og drive fællesantenneanlæg og sikre TV-signaler samt bredbånd 
på de teknisk og økonomisk bedste mulige betingelser for anlæggets tilsluttede. 
Nuværende ordlyd: 
 
Nuværende ordlyd 
§8b (punkt 2) 
2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets 
afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

Forslag 
2. Regnskabet opstilles med assistance af en statsautoriseret revisor. 
 
Nuværende ordlyd 
§13 – Opløsning 
Beslutning om Middelfart Antenneforenings opløsning kan kun træffes ved 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. 
Er der ved den første generalforsamling ikke mødt mindst 60% af Middelfart Antenneforenings medlemmer, der 
stemmer for opløsningen, træffes beslutningen ved den anden generalforsamling ved almindeligt 
stemmeflerhed. 
Middelfart Antenneforenings ejendom og midler skal ved opløsning tilfalde foreningens medlemmer. 

 

Forslag 
Beslutning om Middelfart Antenneforenings opløsning kan kun træffes ved 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. 
Er der ved den første generalforsamling ikke mødt mindst 60% af Middelfart Antenneforenings medlemmer, der 
stemmer for opløsningen, træffes beslutningen ved den anden generalforsamling ved mindst 2/3 
stemmeflerhed. 
Middelfart Antenneforenings ejendom og midler skal ved opløsning gå til almennyttiggørende formål i 
Middelfart.  
Forslag til uddeling skal foreligge på generalforsamlingstidspunktet, og besluttes med almindelig stemmeflerhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fastlæggelse af kontingent.  

 

2020   pr. måned  pr. år 

Lille Tv-pakke  197 kr.  (185 kr.) 2.364 kr.  

Mellem Tv-pakke  440 kr.  (400 kr.) 5.280 kr.  

Stor Tv-pakke  613 kr.  (580 kr.  7.356 kr.  

 

2021   pr. måned  pr. år 

Lille Tv-pakke  207 kr. (197 kr.) 2.484 kr.  

Mellem Tv-pakke  455 kr. (440 kr.) 5.460 kr.  

Stor Tv-pakke  648 kr. (613 kr.) 7.776 kr.  

 

 

Kontingentets sammensætning 2020 (årligt).  

 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

   

Basiskontingent 91 91 91 

Administration (Stofa) 43 43 43 

Service (Stofa) 108 108 108 

Digital fordelspakke (Stofa) 43 43 43 

Programafgift 1.075 3.361 4.960 

Moms 340 911 1.311 

Koda copydan 664 724 803 

 

I alt 2.364 5.281 7.359 

 

 

Kontingentets sammensætning 2021 (årligt) 

 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

   

Basiskontingent 91 91 91 

Administration (Stofa) 43 43 43 

Service (Stofa) 127 132 132 

Digital fordelspakke (Stofa) 43 43 43 

Programafgift 1.138 3.464 5.248 

Moms 360 944 1.389 

Koda copydan 682 743 830 

 

I alt 2.484 5.460 7.776 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Budget 2021 

 
   2019 budget 2020 budget 2021 budget 

Basis kontingent    484.575 455.000 

Digital fordelsaftale    228.975 220.000 

Medlemsadministration    228.975 220.000 

Service   1.449.959 575.100 640.000 

Fee Brendbånd Only/kontingent   75.000 112.000 150.000 

Løbende fee   1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Fee   1.700.000 1.700.000 400.000 

Programafgifter   14.259.163 14.508.222 14.000.000 

Koda/copydan afgift   3.700.000 3.809.541 3.800.000 

   22.184.122 22.647.388    20.885.000  

      

Udgifter      

koda/copydan   -3.700.000 -3.809.541 -3.800.000 

Programafgifter   -14.259.163 -14.508.222 -14.000.000 

Service   -603.876 -575.100 -640.000 

Medlemsadministration   -237.569 -228.975 -220.000 

Digital fordelsaftale   -236.905 -228.975 -220.000 

Administrationsomkostninger i øvrigt   -260.000 -100.000 -100.000 

Bestyrrelseshonorar   -125.000 -175.000 -180.000 

Anlægsudgifter   -1.700.000 -1.700.000 -1.200.000 

Afskrivning   -642.510 -650.000 -600.000 

   -21.765.023 -21.975.813 -20.960.000 

      

Overskud efter afskrivninger   419.099 671.575 -75.000 

 
 

  

 


