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                               Antennelauget MASTEN, Hvalsø 
 
 
Referat fra ordinær laugsforsamling i fælleshuset i Brunebanke torsdag den 25. 
januar 2012 kl. 19.00: 
 
 
Formand Sten Andersen bød velkommen og takkede for det usædvanligt store fremmøde. 
 
Punkt 1 Valg af dirigent: Formanden foreslog Bjarne Bang Christensen som dirigent 
samt forespurgte, om der var andre forslag. Sidstnævnte var ikke tilfældet og Bjarne blev 
derpå valgt med applaus. 
 
Dirigenten fastslog, at laugsforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte derefter til 
dagsordenens punkt 2: 
 
Punkt 2 Bestyrelsens beretning: Da bestyrelsens beretning var omdelt på forhånd 
sammen med indkaldelsen, forespurgte dirigenten om der var spørgsmål eller 
kommentarer hertil. Dette var ikke tilfældet, hvorefter beretningen var godkendt. 
 
Punkt 3 Oplæg fra YouSee: Kasper Grønholt fra YouSee gennemgik indgående de 
muligheder  for kanal- og pakkevalg inklusive de individuelle tilvalgsmuligheder, som 
medlemmerne ville få mulighed for, ved et fremtidigt skift til YouSee.  
 
Priserne ville afhængigt af pakkevalg udgøre ca. pr. måned: 
 
Grundpakke 122 kr. 
Mellempakke 275 kr. 
Fuldpakke  373 kr.    
 
Priserne er inklusive forventede udgifter til copy-dan og driftomkostninger til Masten. 
 
Indlægget fra YouSee blev fulgt med stor interesse og opmærksomhed. 
 
Da der kunne være nogle endnu ukendte etableringsomkostninger ved et leverandørskift, 
blev det besluttet, at den endelige aftale og prissætning vedrørende YouSee blev forelagt 
en ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse.  
 
Efter denne glimrende og oplysende gennemgang, med gode uddybende spørgsmål, 
fortsatte man til næste punkt på dagsordenen. 
 
Punkt 4 Indkomne forslag: 
 
1. Bestyrelsens forslag til at arbejde henimod en aftale med YouSee som fremtidig  
signalleverandør. 
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Ved afstemning stemte 48 personer for og 7 imod, at bestyrelsen fortsætter arbejdet med 
YouSee som fremtidig signalleverandør. 
 
Efterfølgende opstod diskussion om vedligeholdelse og eventuel opgradering af de 
eksisterende forsyningsnet (udvendige) i henholdsvis Hyldebjerg og Brunebanke.  
 
Ved en afstemning med 49 for og ingen imod blev det besluttet, at antennelauget 
overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af de udvendige ledningsnet og 
forstærkere i henholdsvis Brunebanke og Hyldebjerg, når disses netværk forinden er bragt 
på et sådant teknisk niveau at de er klar til at modtage de fremtidige signaler fra YouSee. 
 
2. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 2, stk. 2, og forslag til nyt stk. 3 og 4:  
  
§ 2, stk. 2, udformes således: 
”Foreningerne indgår med det antal medlemmer af antennelauget, som svarer til antallet af 
husstande; Brune Banke = 75 medlemmer. Hyldebjerg = 70 medlemmer.” 
Nyt stk. 3: 
”De i stk. 2 nævnte medlemmer tillægges samme rettigheder og pligter som alle andre 
medlemmer af antennelauget.” 
Nyt stk. 4: 
”Det samme som anført i stk. 3 gælder senere tilsluttede foreningers medlemmer.” 
 
Ændringsforslaget blev godkendt med 57 stemmer for og ingen imod. 
 
Da mindre end halvdelen af antennelaugets medlemmer var til stede, tages endelig 
godkendelse op på en efterfølgende laugsforsamling, hvor forslaget ifølge vedtægterne 
derefter kan godkendes med samme majoritet (totrediedels flertal) uanset antallet af 
fremmødte husstande. 
 
3. Forslag fra Brunebankes bestyrelse om nedlæggelse af Antennelauget Masten: 
 
Efter en kort redegørelse fra en repræsentant fra Brunebankes bestyrelse, blev forslaget 
sat til afstemning. 
 
Her stemte ingen for en nedlæggelse, hvorefter forslaget om nedlæggelse er bortfaldet. 
 
Punkt 5 Regnskab 2011: 
 
Poul-Erik gennemgik det udsendte regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Punkt 6 Budget 2012: 
 
Poul-Erik gennemgik det udsendte budget for 2012. Budgettet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Punkt 7 valg til bestyrelsen: 
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A: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Den nuværende formand Sten Andersen Smedeholmen 26 var villig til genvalg, hvilket 
blev bakket op af forsamlingen. 
Bjarne Bang Christensen Hyldebjerg 35 blev nyvalgt. 
 
B. Valg af suppleanter. 
 
Steen Hansen Myntehaven 1 blev nyvalgt 
Søren Krarup-Jensen Enebærvej 3 blev nyvalgt 
 
C Valg af revisor og suppleant. 
 
Som revisor blev valgt John Vennervald Hyldebjerg 47. 
Som revisorsuppleant blev valgt Kenneth Andersen Enebærvej 5 
 
Punkt 8 Eventuelt: 
 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
Kl. 21.45 sluttede laugsforsamlingen i god ro og orden 
 
 
Referent 
 
Søren V. Petersen 


