ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN
Referat af generalforsamling 2016
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. marts 2016.
Kl. 19.00 på Himmelev Skole, Håndarbejdslokalet
Antal fremmødte: 16

Punkt A; Valg af dirigent:
Formanden Jan Hansen bød velkommen til AntenneLauget Ibsgårdens ordinære
generalforsamling her i 2016. På bestyrelsens vegne foreslog Formanden Niels Hessel,
Ibsgården 84 som dirigent til årets generalforsamling. Niels Hessel blev enstemmigt valgt.
Niles Hessel takkede for valget og indledte med at konstatere, at Bestyrelsen havde
overholdt vedtægternes bestemmelse om, at medlemmene skal indkaldes til generalforsamlingen med at varsel på mindst 14 dage. Denne frist var så rigeligt overholdt. Men
vedtægterne foreskriver også, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af
februar måned. Og dette var ikke overholdt her i 2016. Dirigenten udbad sig Formandens
bemærkninger hertil.
Formanden Jan Hansen bemærkede hertil, at kalenderen for 2016 gav visse vanskeligheder. De to sidste hele uger af februar er ugerne 7 og 8. Uge 7 er som bekendt den store
vinterferieuge i København, og uge 8 er det samme i Roskildeområdet. Efter bestyrelsens
opfattelse vil det ikke være i orden at indkalde til en generalforsamling i disse to uger. Så var
der den sidste dag i februar - mandag den 29. februar – men den havde Grundejerforeningen
Ibsgården ”sat sig på” til deres generalforsamling. Derfor var der efter bestyrelsens opfattelse
ikke anden mulighed end at lade AntenneLaugets generalforsamling blive afholdt i marts
måned.
Dirigenten forespurgte de fremmødte om der var nogen protester mod dette. Det var der ikke,
hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne.
Herefter gav Dirigenten ordet til Formanden for aflæggelse af beretning for det forløbne år.

Punkt B; Formandens beretning:
På AntenneLaugets Generalforsamling sidste år, i øvrigt afholdt den 4. marts, var der især tre
ting, som der efterfølgende blev reflekteret en del over. Den første var, at der er nogle medlemmer, som mener at Formandens beretninger er noget lange. Den anden ting var, at der
var et enkelt medlem, der fandt det noget ødselt at leje sig ind i Himmelev Sognegård for
afholdelse af Generalforsamlingen, 1.500 kr. Og endelig den tredje og vigtigste ting: Der har i
en længere periode kun været to medlemmer af Laugets bestyrelse. Flere medlemmer gav
forståeligt nok udtryk for, at dette ikke var i orden.
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Bestyrelsen havde derfor til denne generalforsamling ”fundet” en kandidat, der vil stille op til
en bestyrelsespost. Bestyrelsen håbede meget, han ville blive valgt. Men derom senere
under det relevante punkt på dagsordenen.
Og til dette års generalforsamling var vi så atter samlet i Himmelev Skoles billige lokaler.
Formanden måtte så være ærlig at fortælle, at det væsentligst skyldtes, at Sognegården var
helt og aldeles optaget i hele marts måned. Den sidste ting var så, at formanden ville prøve
at fatte sig mere i korthed i år.
I månederne efter sidste års generalforsamling var der den vanlige ro over tingene. Stort set
ingen problemer ud over dem der plejer at være – i hvert fald ikke nogen, som bestyrelsen
hørte om.
UDSKIFNING AF MOTOROLABOKSENE:
Men så tog FIBIA sig endelig sammen, da vi nærmede os sommeren. I begyndelsen af juni
måned gik der så at sige ”ged i den”.
Nogle af medlemmerne fortalte bestyrelsen, at de havde fået et brev fra FIBIA der meddelte,
at vore TV-bokse skulle udskiftes, fordi signalet til boksene ville stoppe. Først et pænt stykke
inde i brevet fremgik det, at det var de gamle Motorola-bokse, det drejede sig om. Det fremgik også af brevet, at der ville blive fremsendt en ny lejeboks.
Ville man have flere bokse, kunne de enten lejes eller købes Og derefter en masse om, hvor
meget vi kunne glæde os til denne nye boks, og alt det den skulle kunne.
Men den omtalte udfasning af Motorola-boksene skulle finde sted lige midt i sommerferieperioden!
Andre af medlemmerne havde ikke fået noget brev fra FIBIA. Dette gjaldt også bestyrelsens
medlemmer.
Det skal her bemærkes, at – uagtet at vi er tilsluttet som WAOO-Forening - var der INGEN
hos FIBIA, der fandt det nødvendigt at informere foreningen AntenneLauget Ibsgården, altså
Bestyrelsen.
Vi kontaktede FIBIA skriftligt og kom med følgende forslag:
•

Stop udskiftningen af tv-bokse med det samme og vent til folks sommerferie er slut!

•

Send et ordentligt formuleret og informativt brev til samtlige medlemmer! Og så lidt
’kækt’:

•

Send en ny Airties-boks til hvert enkelt medlem UDEN BEREGNING!

Men forslaget til FIBIA om at få udsat udskiftningen af boksene lykkedes ikke og heller ikke
vore andre forslag er blevet imødekommet.
Efter en del spørgsmål forskellige steder blev baggrunden for udskiftningen opklaret. Det
nødvendige software, der styrer Motorola-boksen, kunne ikke længere opdateres. Og det er
vel forståeligt nok. Men at FIBIA så vælger at foretage denne udskiftning af boksene lige midt
i vores sommerferie, var stadig helt uforståeligt.
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Bestyrelsen orienterede medlemmerne ret indgående om netop denne ”box-udskiftning” i en
Antenneinfo i slutningen af september (den var dateret okt. 2015).
Flere af de tilstedeværende medlemmer fortalte, at Airties-boksene var ”besværlige”, idet de
skulle genstartes meget tit. Medlemmerne bad om, at Bestyrelsen fortsat påtalte dette overfor
FIBIA. Medlemmerne mente, at når de enkelte medlemmer selv kontaktede FIBIA’s Teknisk
Support, førte det ikke til nogen forbedring.
COAX-MULIGHEDEN:
FIBIA har flere gange over for bestyrelsen fremhævet, at det jo er muligt at se TV HELT
UDEN brug af TV-bokse. Da vi overgik til WAOO-Forening i forsommeren 2014, fik vi
monteret den nye grå fiberboks. Samtidig blev der monteret en coax-udgang til både TV og
radio. Det er det lille stik, der sidder lige ved siden af den grå fiberboks. Et coax-kabel i
stikket og et i fjernsynet, så kører det uden brug af TV-boks. Hovedparten af de boligforeninger, der i dag tilsluttes på WAOO-foreningsvilkår, kører faktisk helt uden brug af TVbokse.
FIBIABUSSEN:
Som følge af al den virak, der over sommeren har været med udfasningen af vore gamle
Motorola-bokse og specielt det valgte tidspunkt, fandt FIBIA det formålstjenligt at komme
forbi her i Roskilde med ”FIBIABUSSEN”. Det viste sig først at blive muligt så sent på året
som den 8. oktober 2015.
FIBIA ønskede herved at gå i direkte dialog med medlemmerne af AntenneLauget Ibsgården.
Medlemmerne kunne fremsætte deres kommentarer og deres kritik direkte til FIBIA’s tre
konsulenter, som var til stede under besøget.
Også en tekniker var til stede. Til ham kunne stilles de mere tekniske spørgsmål. Teknikeren
kunne også bestilles til et ”gratis hjemmebesøg”, som han så foretog, da arrangementet i
vores carport var slut. Efter det oplyste var han på besøg i fem huse. Teknikeren konkluderede efter de 5 hjemmebesøg, at det var meget vigtigt, at medlemmerne ikke bare gik i
kælderen og fandt noget gammelt coax-udstyr – kabler og stik – frem, for dette er ubrugeligt.
Der SKAL købes nyt og ordentligt udstyr.
Og så var der grillpølser i store mængder samt slik og en masse forskelligt ”merchandise”.
Der var et rigtigt godt fremmøde trods det dårlige vejr. Det blev efter bestyrelsens opfattelse
stillet rigtig mange og gode spørgsmål. Nogle kunne konsulenterne besvare med det samme,
men det fremgik også, at de tre konsulenter havde travlt med at notere ned til senere
besvarelse.
De fremmødte medlemmer – 25 - kunne skrive sig op til at modtage FIBIA’s nyhedsbrev på
mail. Og der blev trukket lod blandt disse medlemmer om særdeles fine præmier.
FIBIA’s konsulenter og AntenneLaugets bestyrelse kunne begge på den baggrund
konkludere, at tilfredsheden med FIBIA og især deres produkter trods alt generelt stadig er
god.
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Medlemmerne blev også her grundigt orienteret om Fibiabussen, hvad der kom ud af det,
samt hvem der vandt de gode præmier. Det skete i en Antenneinfo fra slut oktober 2015.
Og så er FIBIAs konsulenter også indstillet på at gentage arrangementet med
”FIBIABUSSEN”. Bestyrelsen har allerede drøftet dette og fundet, at en gang i maj måned
her i 2016 vil være et godt tidspunkt. Vi i bestyrelsen vil gerne acceptere dette besøg. Det vil i
høre meget mere om senere.
FIBIA’s FAKTURAER:
En ting, som gav anledning til stor frustration hos de fremmødte, var stadig fakturaerne.
FIBIA har nu efterhånden mange gange oplyst, at løsning af regningsproblemer har endog
meget høj prioritet og er ”lige på trapperne”.
Bestyrelsen har løbende og ret intenst i efteråret modtaget henvendelser fra medlemmer, der
oplevede regningsproblemer. Det var især opkrævning af et regningsgebyr på 100. kr. for for
sen betaling af fakturaer, der aldrig var blevet fremsendt. Formanden fik et pænt antal kopier
af sådanne og gik ”i kødet” på FIBIA. I begyndelsen af januar i år meddelte vores konsulent
så, at alle rykkergebyrer var blevet trukket tilbage. Om det nu var helt sandt var tvivlsomt, da
Formanden faktisk ugen før fik en kopi af endnu en sådan gang ”rykkeri”.
DE GAMLE TV-SKABE:
Her i begyndelsen af 2016 fik bestyrelsen et interessant spørgsmål fra et medlem. Det drejer
sig om de fordelingsstandere/bokse, der var til vort gamle coax-antenneanlæg og som stadig
står mange steder. Som det vil huskes, fik vi ret hurtigt efter overgangen til vores højhastigheds-fibernet fjernet den kæmpestore og meget grimme antennemast. Men de ret små skabe
har vi fra bestyrelsens side faktisk tænkt os at lade blive stående. Vores tanke har været, at
det vel ikke er nødvendigt at bruge mange penge på at fjerne dem alle.
Men er der konkrete problemer med enkelte af dem, vil vi meget gerne sørge for dette. Men
her er det vigtigt, at de enkelte husejere IKKE SELV begynder at fjerne dem. Og hvorfor så
det? Jo for en hel del af dem er FIBER-FORDELINGSSKABE. Så altså FINGRENE VÆK og
lad bestyrelsen sørge for at få klaret opgaven.
HVAD BRUGER VI PENGENE TIL:
Fornylig blev Formanden igen spurgt om, hvad alle de mange penge, som AntenneLauget
Ibsgården opkræver, egentlig bliver brugt til.
AntenneLauget Ibsgårdens aftale med FIBIA betyder i al sin enkelhed, at hvert enkelt
medlem skal betale et årligt beløb til AntenneLauget. Beløbet bliver næsten ubeskåret sendt
videre til FIBIA.
Dog skal vi have dækket vores omkostninger til opkrævning af medlemsbidraget. Derudover
er der omkostninger til afholdelse af generalforsamling, dvs. evt. leje af lokale og lidt øl og
vand. Derudover er der ikke nogen udgifter! Og bestyrelsesarbejdet er og forbliver
ulønnet.
For 2016 skal hvert medlem betale129 kr. pr måned til FIBIA. For hele året er det 1.548 kr.
Dette er ”sjovt nok” lige præcis det beløb, der dækker betalingen af den TV-pakke der
benævnes GRUNDPAKKEN. (Til oplysning kan fortælles, at den samme pakke hos
konkurrenten STOFA koster 199 kr. om måneden og hos YouSee 239 kr. pr. måned).
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Det beløb, som det enkelte medlem indbetaler, kan medemmet helt frit bruge til enten køb af
tv-pakker, internetforbindelse eller IP-telefoni. Og købes der eksempelvis mere end TVgrundpakken, skal det enkelte medlem betale direkte til FIBIA. Af fakturaen skal det så
fremgå, at den månedlige betaling til Antennelauget fratrækkes.
FRIT VALG AF TV-KANALER:
Bestyrelsen bliver ofte spurgt om mulighederne for frit valg af TV-kanaler. Det skyldes
selvfølgelig den megen medieomtale af netop dette. Det bliver til stadighed i pressen
fremhævet, at vi tv-seere bliver snydt. Temaet er totalt frit valg og hvorfor betale for tvkanaler der ikke bliver set. Der er selvfølgelig rigtigt. Men der bliver ikke fortalt ret meget
om, at det med stor sandsynlighed bliver væsentlig dyrere for den enkelte. En bekendt af
Formanden, der arbejdsmæssigt beskæftiger sig med dette her område, har oplyst, at hvis
man tog udgangspunkt i YouSees mellempakke, så ville prisen for samtlige kanaler købt
som fritvalgs-kanaler blive knapt tre gange højere end købt som en pakkeløsning.
INFORMATIONSMATERIALE:
Da FIBIABUSSEN var her, var der stor interesse for en lille trefløjet pjece, der enkelt og
brugervenligt fortæller om de mange gode og brugbare faciliteter, som TV-boksen giver os.
Da bestyrelsen efterfølgende lavede ANTENNEINFOEN om netop FIBIABUSSEN og uddelte
denne til alle postkasser, vedlagde vi denne lille pjece. Men det var desværre ikke alle medlemmer, der fik set, at også denne lille pjece lå i kuverten. Derfor har vi til denne generalforsamling taget et antal eksemplarer med, der ligger her til fri afbenyttelse.
Og så har Bestyrelsen derudover andet godt og informativt materiale med:
• FIBIAS visitkort, som vi også tidligere har delt ud til alles postkasser. Heraf fremgår
telefonnumre til såvel KUNDESERVICE som til TEKNISK SUPPORT samt disses
åbningstider.
• Bestillingsark hvoraf det fremgår hvilke tv-kanaler, der indgår i de tre tv-pakker, samt
priserne.
• Oversigt over samtlige fritvalgs-kanaler og fritvalgs-pakker med priser.
• En installationsguide til AirTies-boksene. Samt endelig:
• En pjece med gode råd til, hvordan vi i vore huse får det bedst mulige trådløse internet.
I den sammenhæng kan det oplyses, at FIBIA og WAOO arbejder intenst på at sikre
fremtiden gennem langt bedre muligheder for, at alt i vores hjem (efter den grå fiberboks)
bliver trådløst og det i den allerhurtigste og bedste kvalitet. Desværre er der ikke nogen
bestemt dato for dette, men det nævnes inden slutningen af 2016. På WAOO’s hjemmeside
kan man se en pressemeddelelse herom, dateret den 6. januar 2016.
Det nyeste er den TV-opløsning der benævnes 4K eller UHD. Den skulle være fire gange
”bedre” end det, der i dag benævnes FullHD. Nu er det sådan, at DR og TV 2, uagtet at de
har så mange penge som de nu har, formentlig ikke i de nærmeste år vil være så fremtidssikrede, at de begynder at sende i 4K. Men det gør NETFLIX og HBO allerede. Så det skal
nok komme. Så skal I ud og købe et nyt TV-apparat i den nærmeste fremtid, skal I nok
overveje et apparat, der kan vise programmer i 4K. Hos WAOO kan der faktisk allerede nu
købes en Airtiesboks, der understøtter 4K.
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Dirigenten Niels Hessel kunne her oplyse, at han for kort tid siden havde anskaffet et nyt
Sony fjernsyn. Det leverede billeder af super og knivskarp kvalitet og i UHD- eller 4Kopløsning. Apparatet var på 49 tommer og havde kun kostet knap 5.000 kr., så tv-apparater
med 4K-opløsning er til at komme i nærheden af prismæssigt. Dirigenten kunne desuden
fortælle at også lyden var helt fantastik, hvilket ikke er så almindeligt.
Flere af de tilstedeværende medlemmer gav tilsvarende udtryk for, at billedopløsning i 4K
absolut var fremtiden.
WEB-TV OG LIGNENDE:
Til sidst berørte Formanden de muligheder, der allerede nu er for at se TV-programmer på
smartphones og tablets. Desuden muligheder for, så at sige, tage disse programmer med
rundt i Danmark f.ex. til sommerhuset. Formanden var ikke meget vidende om dette emne,
men kunne oplyse, at der både på FIBIA’s og WAOO’s hjemmesider er grundige vejledninger
herom.
Efter dagsordenen var der senere valg til et nyt medlem til Bestyrelsen, således at den igen
bliver på tre medlemmer, som Bestyrelsen efter vedtægterne skal være. Det medlem, som
den ”for lille” bestyrelse pegede på, ved vi har endog meget stor interesse for også dette
område. Desværre kunne han ikke være til stede på aftenens generalforsamling, da han
arbejdsmæssigt var i London.
Formanden bemærkede herefter, at hvis der var spørgsmål til den (igen noget lange)
beretning, ville Bestyrelsen søge at besvare dem. Var dette ikke muligt umiddelbart, ville
bestyrelsen fremskaffe svar efterfølgende og så i lighed med sidste års generalforsamling
lade spørgsmål og svar fremgå af Generalforsamlings-referatet.
Dirigenten kunne hermed, da der ikke var yderligere kommentarer, konstatere at
Formandens beretning var enstemmigt godkendt.
Punkt C; Aflæggelse af regnskab.
Carsten Rygner gennemgik regnskabet for 2015, og det blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet kan ses på nettet på adressen http://grf-ibsgaarden.dk/?page_id=866
Punkt D; Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag for det
kommende år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2016 blev delt ud til de tilstedeværende. Budgettet kan ses
på nettet på adressen http://grf-ibsgaarden.dk/?cat=14.
Som nævnt i formandens beretning, så betyder vores foreningsaftale med SEAS-NVE (også
kaldet Waoo-forening), at hvert medlem i 2016 skal betale129 kr. pr måned til FIBIA. For hele
året, så betaler hvert medlem 1.548 kr. til FIBIA. Desuden har vi udgifter til administration,
primært til opkrævning af kontingent gennem Nets, samt udgifter til afholdelse af generalforsamling. I alt ca. 3.600 kr. eller knap 30 kr. pr. medlem. Da Antennelauget har en formue vi
kan bruge lidt af, så vil bestyrelsen foreslå, at kontingentet for 2016 bliver 1.500 kr. pr.
medlem. Vi kan ikke tage mere af ”formuen”, fordi vi skal betale FIBIA for 1. halvår af 2017 i
begyndelsen af januar 2017, hvilket er næste 4 måneder før foreningen får kontingentindtægter igen i 2017. Kontingent vil blive opkrævet med betalingsfrist i begyndelsen af april
måned 2016.
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Bestyrelsens budgetforlag blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Punkt E; Indkomne forslag fra medlemmerne:
Der var ikke fremsat forslag til Bestyrelsen til dette års generalforsamling.
Punkt F; Valg af bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsen foreslog Søren Frøsig Rasmussen til valg til AntenneLaugets bestyrelse. I
Sørens familie er der to børn i ”teknologialderen”. Familien har boet i Ibsgården siden 2002.
Søren er meget interesseret i teknologi og har stor viden om dette område.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Søren Frøsig Rasmussen til AntenneLaugets
bestyrelse.
Punkt G; Valg af revisor:
Thorstein Jørgensen var på valg og var villig til genvalg. Thorstein Jørgensen blev
enstemmigt genvalgt for endnu en periode.
Punkt H; Eventuelt:
Der var ingen punkter til dette dagsordenspunkt, der ikke allerede var berørt i forbindelse
med formandens beretning.
Herefter var generalforsamlingen slut.
Referenter: Nils Jan Hansen & Carsten Rygner.
Dirigent Niels Hessel, Ibsgården 84.
Godkendt af dirigenten den 5. april 2016

Niels Hessel

Antennelauget Ibsgården/Roskilde
Nils Jan Hansen, Formand
Ibsgården 154
4000 Roskilde

Carsten Rygner, Kasserer
Ibsgården 162
4000 Roskilde

Mail: njh1948@gmail.com
Mobil: 51 24 52 70
WAOO IP-telefoni: 46 35 21 59

Mail: carsten.rygner@gmail.com
Mobil: 30 59 69 50
WAOO IP-telefoni 46 35 54 20
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