
 

 

 
Antenneforeningen Aarhus 

Ordinær generalforsamling 
 
Tid: tirsdag, 22. maj 2018 kl. 17.00 

Sted: Holst, Advokater – Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C 
 

Deltagere: 22 deltagere, herunder medarbejdere fra Stofa, med i alt 2.078 stemmer, 
heraf 11 enkelttilsluttede og 8 boligafdelinger 

 

Jesper Pedersen bød velkommen til generalforsamlingens deltagere. 
 

1. Valg af dirigent 
Jesper Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen  
som dirigent.  

 
Henrik Steen Jensen blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var  
ingen indvendinger imod den udsendte dagsorden. 

 
2. Beretning for det forløbne år 
Jesper Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning med følgende ordlyd: 

 
1. Bestyrelsen  

Bestyrelsen blev 1. april i år ændret, da Rasmus Værum ønskede at udtræde grundet 
stort arbejdspres. Herefter er René Skau Björnsson indtrådt i bestyrelsen.  
Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med den videre udvikling af 

Antenneforeningen Aarhus til en antenneforening, som er en aktiv spiller i et meget 
konkurrencepræget marked, hvor der er stor kamp om kunderne.  

 
Vores udbud og priser er fortsat meget konkurrencedygtige. Ved en ekstraordinære 
generalforsamling i januar i år fik vi tilpasset foreningens vedtægter; dog manglede et 

par detaljer, som det ikke var muligt at få med grundet tidsfrister. Disse 2 forslag til 
yderligere ændringer er derfor sat på dagsordenen senere i dag.  

 
Udviklingen i antal medlemmer er positiv, og det skyldes helt sikkert vores meget 
fleksible udbud og nogle attraktive priser, som vi fortsat skal have fokus på. Dette har 

banet vejen for ved fastsættelse af priserne for 2018, hvor vi har satset på en stærk 
tv-pakke 1 med en attraktiv pris, hvor der så kan bygges videre med VælgSelv 

produktet, hvor man kan udskifte kanalerne efter behov; man kan udskifte kanaler 1 
gang om måneden, og det vil sige, at man nu kan ”sæsontilpasse” sit udbud af tv-
kanaler.  

 
I det hele taget er det bestyrelsens holdning, at vi for medlemmerne skal skabe et 

bredt udbud af muligheder, men at det er det enkelte medlem, der selv bestemmer 
sammensætningen af de ydelser, der ønskes.  
 

Bestyrelsen har fortsat stort fokus på at øge kontakten og informationerne til 
medlemmerne og i det hele taget yde en høj service.  

 



 

 

Bestyrelsen har ligeledes stort fokus på at udvikle vores medlemsbutik til gavn for 
medlemmerne. Besøgstallet er fortsat i positiv udvikling, men vi kan nu se et mere 

konstant besøgsantal, hvor der typisk efter weekenden eller anden lukkedag er højere 
besøgstal end hen over ugen, hvor det er mere konstant. Tilfredsheden ligger tæt på 
100%, hvilket er meget fint.  

 
2. Økonomi  

Vi har i slutningen af 2017 skiftet bank fra Nordea til Arbejdernes Landsbank, da vi her 
har fået nogle bedre vilkår, så som mindre gebyrer, ingen negativ rente, men derimod 
en lille forrentning af kontant indestående.  

 
3. Selskaberne under Antenneforeningen Aarhus  

Pr. 1. januar 2015 ændrede vi foreningens struktur med oprettelse og dermed 
opsplitning af foreningens aktiviteter, så det er tydeligt, hvad der er forenings-
aktiviteter og hvad der er kommercielle aktiviteter; denne struktur er nu fuldt ud 

gennemført.  
 

IN-TV Holding A/S  
IN-TV Aarhus Holding A/S er 100% ejet og kontrolleret af Antenneforeningen Aarhus.  
Der henvises til ledelsesberetningerne i holdingselskabets 2 underliggende selskaber.  

 
IN-TV Aarhus A/S  

Selskabets hovedaktivitet  
Selskabets navn er IN-TV Aarhus A/S, hvis formål primært er at drive medlemsbutik og 
medlemsaktiviteter for Antenneforeningen Aarhus.  

 
Bestyrelsen har ligeledes stort fokus på at udvikle vores medlemsbutik til gavn for vore 

medlemmer. Ud over den daglig gode service og vejledning, vores personale yder i 
butikken hver dag, har vi også løbende afholdt minikurser. De er dog sat på pause hen 

over sommeren. Kurserne er i brug af TV-boks, Wi-fi optimering og brug af WebTv.  
 
Udviklingen i 2017  

Selskabets andet driftsår har været præget af udviklingen af medlemsbutikken i H. H. 
Seedorffs Stræde i Aarhus.  

 
Besøgstallet i butikken er stadig stigende med typisk ekstra stor aktivitet i perioden 
efter udgivelse og omdeling af medlemsbladet, infomateriale og kampagner for 

Antenneforeningen Aarhus.  
 

Aktiviteterne har været tilrettelagt således, at kendskabet til butikken hele tiden 
forsøges udbredt, bl.a. via sportssponsorater, som giver adgang til fribilletter til 
antenneforeningens medlemmer. Denne aktivitet er meget brugt af medlemmerne. 

Kendskabet til medlemsbutikken bliver større og større, der udleveres nu op imod 300 
billetter til Århus Håndbolds hjemmekampe.  

 
Der er fortsat opmærksomhed omkring teknologien, der anvendes i butikken, da denne 
som hovedregel altid skal være at identisk med det, der er nyt i under-

holdningsmarkedet. Der skal således regnes med en jævnlig udskiftning i takt med det, 
der tilbydes vores medlemmer af underholdningselektronik.  

 
I forbindelse med VM i fodbold i juni vil vi sammen med TV2 fokusere på udsendelser i 
UHD/4K, som TV2 vil sende deres dækning af VM-kampene i.  

 
 

 



 

 

TVAarhus A/S  
Firmaets hovedaktivitet  

Firmaets navn er TVAarhus A/S, hvis formål det er at eje og drive en lokal Tv-station til 
formidling af udsendelser produceret af lokale producenter. TVAarhus A/S har p.t. 
ingen egenproduktion, men dog er der i aftalen med vores konsulenter indbygget et 

antal udsendelser, de skal producere og levere til TVAarhus.  
 

Udviklingen i året 2017 og økonomiske forhold  
Firmaet blev grundlagt per 1. april 2015 som et aktieselskab, idet vi på den dato 
overtog alle aktiviteter i foreningen TVAarhus, der senere er blevet nedlagt.  

 
I 2017 er der fortsat sket en markant forbedring af udsendelserne. Der er opnået en 

større programflade og antal af udsendelser er øget markant, så der stort set ikke 
forekommer gentagelser i rotationen.  
Layout for TVAarhus er i slutningen af 2017 ændret, så der nu er en sammenhæng 

mellem udsendelserne.  
 

I 2017 har der været en større investering til opgradering af det tekniske udstyr, så 
eksempelvis et nedbrud i de fleste tilfælde kan klares fjernbetjent samt en øgning af 
stabiliteten i sendeudstyret.  

 
Desværre har vi ikke fået solgt helt så mange reklamer som planlagt i vores budget. 

Det betyder, at vi ikke har kunnet leve op til det budgetterede resultat. Der er taget 
skridt til nye initiativer omkring reklamesalg, herunder også prisjusteringer, hvor der 
allerede er gennemført en del.  

 
4. Medlemmerne  

Foreningens medlemsblad udkommer ikke med faste terminer, men når vi finder, at 
der er relevant info til medlemmerne. Umiddelbart ser det ud som om, at 1 til 2 numre 

hen over året er et passende niveau.  
 
Det er ligeledes vigtigt for os, at medlemsbladet ikke bliver at betragte som en 

reklamepublikation; derfor er bladet friholdt for direkte reklamer. Vi tror på, at bladet 
vil blive læst af flere, når det er friholdt for reklamer og kun er med artikler, som er 

relevant for vores medlemmer. Vi er af den opfattelse, at bladet virkelig bliver læst, vi 
oplever typisk et øget besøgstal i medlemsbutikken i ugerne efter udgivelsen, og her er 
henvendelserne tit begrundet i noget, der læst i bladet.  

 
Vores hjemmeside er blevet opgraderet, så også den bliver mere informativ. Det 

tilsigtes, at alt meget relevant stof kan tilgås med et enkelt klik på forsiden.  
 
Vi har også i det forgangne år haft et sponsorat hos Århus Håndbold, hvor der i aftalen 

er indbygget, at vi skal have et antal billetter til hver hjemmekamp i Ceres Arena her i 
Aarhus.  

 
Denne aktivitet er fortsat meget populær, og vi udleverer stadig flere og flere gratis 
billetter til vores medlemmer og samtidig synes vi, at vi har fået en god eksponering af 

medlemsbutikken og fået kædet Antenneforeningen – Stofa og medlemsbutikken 
sammen. Vi har et delt sponsorat sammen med Stofa, og for at sætte lidt perspektiv på 

en sådan aktivitet, har den i det forløbne år været en udgift på omkring dkk 1,- pr. 
medlem pr. år.  
 

Samarbejdet med Århus Håndbold har også været af stor betydning set i relation til 
udvidelse af medlemmer, da der her er et stor netværk.  

 



 

 

5. Priser & Pakker  
Som tidligere omtalt har vi ved prissætningen af vores udbud fået ryddet godt op i de 

mange forskellige priser, vi havde på samme produkt og fastlagt en politik om, at vores 
grundpakke skal være stærk til en god pris, og så kan man udbygge den med VælgSelv 
produktet, hvor man kan udskifte den enkelte kanal en gang om måneden, hvilket 

giver mulighed for, at man selv kan sammensætte sin pakke efter behov.  
 

Prisstigningerne er som udgangspunkt begrundet i de prisstigninger, som de enkelte 
Tv-kanaler har varslet og ikke mindst også de prisstigninger som Koda og CopyDan 
varsler, og her er der fortsat god grund til at kæmpe for, at vi ikke er pålagt at skulle 

distribuere alle DR-kanaler med det til følge, at de første godt dkk 40,- går til betaling 
af Koda og CopyDan afgifter for disse kanaler.  

 
Der er ikke mulighed for at undgå afgiften; det er virkelig en skævhed i systemet. Vi 
må håbe på, at vi sammen med andre antenneforeninger kan råbe politikerne op om de 

skæve vilkår.  
 

Der er ikke for 2018 sket ændringer i sammensætning af pakkerne.  
 
6. Teknologien & kabelnettet  

I 2017 underskrev vi en aftale med Stofa om opgradering af hele vores net til GigaNet, 
og her var tidsplanen, at dette skulle være tilendebragt i maj 2018, så vi herefter 

kunne tilbyde op til 1.000MB. Men allerede i efteråret 2017 blev det klart, at 
lanceringen i maj 2018 ikke kunne holde, da leverandøren af den software, som skulle 
anvendes ville være forsinket.  

 
Omkring årsskiftet var anlægget i Harlev klar til test, og dette med en testsoftware, 

som kun kan håndtere et mindre anlæg. Testen i Harlev har vist sig positiv og bl.a. 
betydet, at nogle af de fysiske komponenter er blevet ændret til anden type end de 

oprindeligt planlagte, da det viste sig, at stabiliteten ikke var i top.  
 
Hvad betyder så GigaNet?  

Kapaciteten bliver væsentligt forøget, og der bliver dermed plads til mange flere 
digitale tjenester. Der vil kunne leveres symmetriske bredbåndshastigheder på op til 

1.000MB og på lidt længere sigt også højere hastigheder.  
 
Det er ikke kun vores kabelnet og platform, som vi har fokus på; det er også de øvrige 

elektroniske komponenter, der indgår i den samlede digitale oplevelse, der er i 
hjemmet, lige fra stikket i væggen og til Tv’et, PC’en og det øvrige digitale udstyr. 

  
Med hensyn til Wi-fi er vi nu i stand til at tilbyde en udbygget teknologi til de brugere, 
som har problemer med dækningen. I første omgang vil det være forbundet med et 

besøg af en tekniker, som gennemgår boligen og foretager måling af signal, og ud fra 
det opsætter teknikken. Det supplerende udstyr skal man betale for.  

I Antenneforeningen arbejder vi fortsat med mulighed for optimering af Wi-fi. Vi har et 
ønske om at få noget testudstyr, som vi kan låne det enkelte medlem med hjem, så 
man ved hjælp af en app kan teste Wi-fi dækningen i boligen og ud fra det selv kan 

optimere dækningen, uden at der skal en tekniker til.  
 

WebTv er nu kommet i en meget opgraderet udgave; det er nu næsten identisk med 
opbygningen af TV-boksen. WebTv kan nu også castes fra den mobile enhed til et TV 
via en CHROMECAST-enhed, så det nu fuldt ud er muligt at tage sit TV-abonnement 

med på farten, eksempelvis i sommerhuset, og efter 1. april i år er det også muligt at 
bruge det når man er på farten i et EU-land.   

 



 

 

Det er ligeledes også nu muligt at anvende WebTv via Apple TV. Der er dog stadig lidt 
stabilitetsudfordringer, men en betaudgave er tilgængelig i App Store.  

 
Jeg vil afslutte denne beretning med at takke bestyrelsen og jer medlemmer for et godt 
samarbejde i det forløbne år.  

 
Til allersidst, men ikke mindst, en stor tak for indsatsen fra personalet i 

medlemsbutikken. I er med til at gøre vore medlemmer glade for Antenneforeningen 
Aarhus. 
 

Kommentarer til årsberetningen: 
 

Fra Vagn Eriksen og Svend Aage Christensen, som fik svar af Jesper Pedersen og 
Susanne Kjær Søgaard, Stofa, og derudover kommentar fra Kurt Hou Jensen. 
 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 

3. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af årskontingent 
Anders Andersen fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab.  
 

Kommentarer til regnskabet: 
 

Fra Svend Aage Christensen, som fik svar af Jesper Pedersen.  
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
Anders Andersen orienterede om, at det på generalforsamlingen i 2016 blev besluttet, 

hvad kontingentet skulle være i 2017, 2018 og 2019.  
 

4.    Indkomne forslag 
 
Fra Lene Charlotte Olm: 

 
§ 2 forslag til ny formulering 

1) Foreningens primære formål er selv eller i fællesskab med en eller flere ekstern(e) 
partner(e) at udvikle, eje og drive fællesantenneanlæg. Ved fællesantenneanlæg 
forstås alle former for kabelanlæg, der benyttes til fordeling af lyd- og 

billedprogrammer og digitale tjenester, herunder bredbånd. 
 

2) Endvidere er formålet sammen med de(n) eksterne partner(e) at udvikle og fremme 
eksisterende og fremtidige tjenester på anlægget, samt selv eller i fællesskab med 
disse at udvide foreningens net (kan være flere separate net) i Østjylland. 

 
Lene Charlotte Olm argumenterede for forslaget, som derefter blev drøftet. Ingen 

havde indvendinger imod at vedtage forslaget.  
 

Forslaget vedtaget.  
 
§ 5 forslag til ny formulering 

2) Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus hvert år i maj måned efter 

forudgående indkaldelse med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens 

hjemmeside. Dato skal offentliggøres på hjemmesiden mindst 3 måneder før 

afholdelse af den ordinære generalforsamling.  

Lene Charlotte Olm argumenterede for forslaget, som derefter blev drøftet.  



 

 

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:  

 
2.078 stemmer i alt 

 
       1 blank  
   639 nej  

1.438 ja 
 

Forslaget vedtaget med den tilføjelse, at det henstilles til bestyrelsen at arbejde på 
fremover desuden at annoncere i den lokale dagspresse om dato, tid og sted for 

generalforsamlinger og som netop vedtaget lade øvrige informationer fremgå af 
foreningens hjemmeside.  
 

5. Valg af bestyrelse 
 

 a. valg af næstformand for bestyrelsen. På valg er: Anders Andersen 
 
 Forslag: Jacob Mikkelsen 

 
Da der ikke var andre kandidater blev Jacob Mikkelsen valgt for 2 år ifølge 

vedtægterne. 
 
 b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

 
 På valg er:  

 
 Flemming F. Christensen – Morten Glud – Tom M. Sørensen 
 

Forslag: 
 Flemming F. Christensen modtager genvalg  

  Morten Glud  modtager genvalg  
  Tom M. Sørensen  modtager genvalg 
  Brian Vestergren Aagesen 

Erik Bløcher 
  

Den skriftlige afstemning med 6.228 afgivne stemmer i alt gav følgende 
resultat: 

Flemming F. Christensen  2.075 stemmer  -  valgt 

Erik Bløcher  1.696 stemmer  -  valgt 
Brian Vestergren Aagesen  1.694 stemmer  -  valgt 

 
- for 2 år ifølge vedtægterne. 
 

6. Valg af revisor 
 

 På valg er:  
Kurt Hou Jensen – modtager genvalg 

 
 Da der ikke var andre kandidater, blev 
 

Kurt Hou Jensen  
 

valgt uden afstemning – for 2 år ifølge vedtægterne. 
 
 



 

 

7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 
 

 a.  Valg af bestyrelsessuppleant 
 
      På valg er: 

       Claus Pilgaard modtager ikke genvalg  
  

     Forslag: 
Vagn Eriksen  
 

Da der ikke var andre kandidater, blev  
  

Vagn Eriksen      
  

valgt uden afstemning – for 1 år ifølge vedtægterne. 

  
 b.  Valg af revisorsuppleant 

 
           På valg er:  

Helle Bøjsen  modtager ikke genvalg 

 Forslag: ingen 
 

Da der ikke var nogen kandidater, blev ingen valgt.  
  
8: Eventuelt 

 
Jesper Pedersen takkede Henrik Steen Jensen for ledelsen af mødet og ønskede de 

nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleant velkommen til arbejdet. Desuden 
takkede Jesper Pedersen de afgåede bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i de forløbne 

år.  
 
Endelig takkede Jesper Pedersen forsamlingen for fremmødet og ønskede, at alle ville 

komme godt hjem.    
 

Dirigenten fik overdraget de anvendte stemmesedler og vil opbevare dem i 12 måneder 
frem til næste ordinære generalforsamling. 
 

 
 

Henrik Steen Jensen (sign.)   Jesper Pedersen (sign.) 
Dirigent     Bestyrelsesformand 


