ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN
Referat af generalforsamling 2019
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den
9. april 2019. Kl. 19.00 på Himmelev Skole, Cafeen, Lokale 44
Antal fremmødte: 19
Punkt A; Valg af dirigent:
Formanden Jan Hansen bød velkommen til Antennelauget Ibsgårdens helt specielle
ekstraordinære generalforsamling her den 9. april i 2019. På bestyrelsens vegne foreslog
Formanden Kim Schrøder, Ibsgården 158 som dirigent til årets generalforsamling. Kim blev
enstemmigt valgt.
Kim Schrøder takkede for valget og indledte med at konstatere, at Bestyrelsen havde
overholdt vedtægternes bestemmelse om, at medlemmene skal indkaldes også til
ekstraordinære generalforsamlinger med et varsel på mindst 14 dage. Dirigenten kunne
konstatere, at denne frist lige præcis var overholdt. Dirigenten kunne derfor erklære denne
ekstraordinære generalforsamling for lovlig i henhold til vedtægterne. Dirigenten havde
desuden allerede forespurgt hos bestyrelsen, om der rettidigt var indkommet forslag fra
medlemmerne til denne generalforsamling. Og det var der ikke. Så dirigenten foreslog helt at
stryge dagsordenens pkt. C. Dette blev vedtaget!
Herefter gav Dirigenten ordet til Formanden.

Punkt B 1; Endnu mere Formandens beretning:
Formanden takkede og bemærkede, at han i den tid, han havde beskæftiget sig med
Antennelauget, ikke kunne huske, at der havde været afholdt en ekstraordinær
generalforsamling. Formanden understregede herefter, at enkelte dele af det, der ville blive
fortalt i beretningen, var blevet sagt før, eksempelvis på den ordinære generalforsamling.
Men det var Formandens opfattelse, at enkelte dele nødvendigvis måtte gentages. Så derfor!
Og som altid ville formanden forsøge ikke at gøre denne indledning alt for lang. Tidligere år
har vist, hvor svært det er. Ja, beretningen fra den ordinære generalforsamling blev på 11
sider.
Og så til årsagen til at vi her i dag nødvendigvis må afholde en ekstraordinær
generalforsamling.
Vores vedtægter foreskriver, at forslag, der skal tages stilling til på en generalforsamling,
SKAL være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det var ikke
muligt at nå inden den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019.
Som bekendt har vi en kontrakt med FIBIA om levering af TV, Internet og IP-telefoni. Og
denne kontrakt udløber den 1. juli 2019
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Derfor SKAL der indgås en ny aftale. Og den aftale kunne vi ikke få forhandlet færdig, så den
var klar minimum 8 dage før den ordinære generalforsamling. Det skyldtes en række
forskellige ting.
Muligheder I skal lægge mærke til:
Formanden bad medlemmerne om at gå ind på Grundejerforeningen Ibsgårdens hjemmeside
og læse referatet fra den ordinære generalforsamling. Referatet er meget langt. Men så pluk i
det og læs lidt ad gangen. Og især vores bestyrelsesmedlem Søren Frøsigs gennemgang af
alt det, vores system kan, bør alle læse.
FIBIAS NYHEDSBREVE!
FIBIA har i en ret lang periode udarbejdet og udsendt nyhedsbreve. For at modtage disse
skal man tilmelde sig på FIBIAS hjemmeside. I disse nyhedsbreve står der rigtig meget godt
og vigtigt. Så tilmeld jer – gør det!
FILMFAVORITTER
FIBIA/WAOO har etableret det, de kalder FILMFAVORITTER. Det er helt gratis og giver
adgang til et ret stort udvalg af film. Ja, der ligger faktisk mere end 200 film i forskellige
kategorier i dette filmarkiv. 10% af filmene udskiftes hver måned. Formanden havde dagen
før set en af Liam Neesons film TAKEN 1, 2 og 3. Det er til dem, der godt kan lide lidt ”smæk
for skillingen”.
OPTAGEFUNKTIONEN - kræver TV-boks
”TV ON DEMAND” (ALTSÅ DE 48 TIMER) - kræver TV-boks
HENVENDELSER TIL FIBIA PÅ TELEFON: BRUG CALL BACK-Funktionen, Teknisk
Support 70 29 24 44.
HVAD JERES BETALING BRUGES TIL:
AntenneLauget Ibsgårdens aftale med FIBIA betyder, i al sin enkelhed, at hvert enkelt
medlem SKAL betale et årligt beløb til Antennelauget. Beløbet bliver sendt videre til FIBIA.
Dog skal vi have dækket vores omkostninger til opkrævning af medlemsbidraget. Det er en
betaling til Nets. Derudover er der omkostninger til afholdelse af generalforsamling, dvs. evt.
leje af lokale – dog heller ikke i år - og lidt øl og vand. Derudover er der ingen udgifter! Og
bestyrelsesarbejdet er og forbliver ulønnet. Årsagen til, at jeg nævner det, er at jeg igen og
igen er blevet spurgt om dette ”betalingsmønster”.
For 2019 har hvert medlem INDTIL VIDERE skullet betale 169 kr. pr måned til FIBIA. Det
opkræves som nævnt af Antennelauget og skal betales til Antennelauget, der så ubeskåret
sender beløbet videre til FIBIA.
Og husk så lige, at det fortsat vil gælde, at det beløb, som det enkelte medlem indbetaler,
fortsat og helt frit kan bruges til enten køb af tv-pakker, Fritvalgs-kanaler, Leje af TVbokse, Internet-forbindelser eller IP-telefoni. Og købes der eksempelvis mere end den lille
TV-pakke, skal det enkelte medlem betale direkte til FIBIA. Af fakturaen skal det så som
nævnt fremgå, at de 169/159 kr. i kollektiv betaling er fratrukket.
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INFORMATIONSMATERIALE:
Det er Bestyrelsens ønske, at når denne ekstraordinære generalforsamling er overstået, kan
vi underskrive en ny kontrakt med FIBIA. Det regner vi med, at vi kan klare meget hurtigt.
Bestyrelsen vil herefter lave et kort INFO om resultatet. Denne vil vi uddele til samtlige
medlemmer. Samtidig vil vi vedlægge et bestillingsark, så snart dette er færdigt. Så kan
medlemmerne vurdere, om de eventuelt har brug for/lyst til en anden TV-pakke eller købe
nogle fritvalgs-kanaler. Det er måske også et ønske at få en anden og hurtigere internetforbindelse.
Dette var så efter Formandens opfattelse den nødvendige beretning eller snarere en
indledning, og den skal jo som sådan IKKE godkendes.

Punkt B 2: Information fra Bestyrelsen om den nye kontrakt med FIBIA:
Resultatet af forhandlingerne med FIBIA om en ny kontrakt gældende efter den 1. juli
2019.
Formanden oplyste indledningsvist, at samarbejdet med SEAS-NVE nu FIBIA stadig fungerer
godt. Vi har forhandlet kontrakter – først i 2009/2010 ved etableringen, derefter i 2013/2014
hvor vi overgik til WAOO-forening og nu her i 2019, hvor vi forhandler om vilkår for en ny
kontrakt. Efter vores opfattelse er det hver gang lykkedes at finde fornuftige løsninger. Denne
gang startede det, der vel nærmest kunne kaldes drøftelser, allerede i slutningen af
december 2018.
Temaet har været på hvilke vilkår, Antennelauget skal indgå en ny aftale med FIBIA? Efter
den 1. juli vil vi som nævnt ikke længere være bundet af den nugældende 5-årige aftale, vi
indgik i 2014. Her skal igen bemærkes, at FIBIA rent faktisk ejer vores fibernet frem til 2024.
Det er en ti-årig periode, fra vi overgik til WAOO-forening i 2014. Denne overgang betød, at
FIBIA måtte investere flere tusinde kroner i hver tilsluttet bolig. Derudover blev der installeret
en del temmelig kostbar teknik i det sortgrå teknikhus. Efter 2024 vil vi efter denne såkaldte
Entrepriseaftale kunne købe nettet for omkring 700 kr. pr. medlem af Antennelauget. Men det
kræver selvfølgelig, at der til den tid er et Antennelaug, der kan og vil købe nettet.
Efter drøftelserne med FIBIA er vi nu landet på, at en 3 årig aftale vil være et godt
udgangspunkt.
Så var der spørgsmålet om, hvad det overhovedet er muligt at forhandle om. Det er bekendt
fra samtlige udbydere, at det der med TV-pakker og kanaler ikke er noget, der kan forhandles
ret meget om priser på. Det er TV-leverandørerne, der bestemmer, hvad det skal koste. De
priser, som vi har i dag, er også dem, der vil gælde fremover. Og vi må også i de kommende
år være forberedt på prisstigninger.
Dog har det været muligt at få reduceret prisen på den lille TV-pakke – den med de ca. 30
kanaler. Den burde her i 2019 koste 169 kr. pr. måned. Den reduceres med 10 kr. til 159. kr. i
den nye aftale. Resten af priserne på TV-pakkerne vil altså være uændrede i forhold til, hvad
vi har betalt hidtil. Men medlemmerne SKAL bemærke, at det vi skal betale som WAOO
foreningskunde, er ret meget billigere end det, vi skulle betale, hvis vi så at sige var
almindelige enkeltkunder hos FIBIA.
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Og så gik forhandlingerne bare videre med det, vi efter en ny aftale skal betale for internetforbindelserne. Og her har der været ret meget at hente.
De vilkår, vi bliver tilbudt, er så gode, at en ny aftale skal kunne indgås. På den ordinære
generalforsamling var det som nævnt desværre ikke muligt at stemme om den ny aftale.
Vores vedtægter kræver, at forslag skal være medlemmerne bekendt minimum 8 dage, før
de kan besluttes på generalforsamlingen. På bagsiden af indkaldelsen til denne
ekstraordinære Generalforsamling kunne medlemmerne se, hvor gode de kommende priser
kan blive. Formanden gennemgik herefter papiret for de tilstedeværende.
På den ordinære Generalforsamling var der fuldstændig enighed blandt de 29 fremmødte,
om, at bestyrelsen på det foreliggende grundlag kunne underskrive den nye aftale.
De fleste fremmødte medlemmer fandt det godt, at antallet af medlemmer i Antennelauget
fremover i kontraktens aftaleperiode ville være fleksibelt. Medlemmerne bemærkede også, at
den nye kontrakt – med især de gunstige internetpriser- gerne måtte træde i kraft så hurtigt
som muligt.
Èt medlem bemærkede, at kontraktudkastet ikke var blevet forelagt medlemmerne. Hun fandt
det derfor svært at tage stilling.
Formanden bemærkede, at en sådan forelæggelse aldrig ville finde sted. Hvis et sådant
kontraktudkast skulle forelægges samtlige medlemmer, ville det ganske sikkert ende i det
rene kaos. Så i denne forening ligesom i alle andre lignende foreninger ville dette aldrig
komme på tale. Det er og bliver en bestyrelsesopgave. Men derudover var alle
hovedelementerne i den nye kontrakt optrykt på bagsiden af indkaldelsen.
Flere medlemmer bemærkede, at det var ret fordelagtigt at ”opgradere” sin internet-hastighed
til 300/300 eller 500/500. Der følger en række fordele med, herunder gratis bokse til trådløs
forbindelse samt gratis besøg af en tekniker.
Et medlem anbefalede, at man sender en mail til FIBIA med sine spørgsmål i stedet for at
bruge telefonen. Han havde oplevet hurtigere svar.
AFSTEMNING! Forslaget blev énstemmigt vedtaget af de 19 fremmødte medlemmer
samt de 9 fuldmagter.
Herefter var den ekstraordinære generalforsamlingen slut.
Referenter: Bestyrelsens medlemmer.
Dirigent Kim Schrøder, Ibsgården 158.

Antennelauget Ibsgården/Roskilde
Carsten Rygner
Ibsgården 162
carsten.rygner@gmail.com
Mobil: 30596950

Nils Jan Hansen
Ibsgården 154
njh1948@gmail.com
Mobil: 51245270
4

Søren Frøsig
Ibsgården 172
soeren_froesig@hotmail.com
Mobil: 28989004

