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Antenneforeningen Ejby Strand 

7. februar 2020/SG 

Til alle medlemmer 
 

Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.30 
 

i Ejby Forsamlingshus. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Herunder orientering fra You 

See og oplæg om fremtiden i antenneforeningen. (se bagsiden). 

3. Aflæggelse af regnskab. (se bilag) 

4. Eventuelle forslag. (ingen indkomne forslag) 

5. Budget 2020 og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år. 

6. Valg af bestyrelse jf. § 7. Lars Hansen og Søren Gersløv er på valg og begge 

modtager genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. 

10.  Eventuelt 

 

Ordinær indkaldelse har fundet sted i oktober 2019 i nyhedsbrev på hjemmesiden og i 

brev til de medlemmer, som har ønsket dette. 

 

I forbindelse med beretningen i pkt. 2 vil vores repræsentant fra You See, Karsten 

Dueholm give os en orientering om de tiltag, som You See har gjort gennem det sidste år 

og hvad vi kan forvente fremover. 

 

Bilag: Regnskab 2019 og budget 2020.  

Se side 2 
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Side 2 

Tillæg til Pkt. 2 i dagsorden 
 
Oplæg om fremtiden i antenneforeningen? 
 
Vores antenneforening har efterhånden eksisteret i mere end 30 år og det samme har vores 

tekniske anlæg med kabler og bokse. Gennem årene har det været en fordel og med pæne 

besparelser, at vi har kunnet dele de fælles udgifter i antenneforeningen og vi har f.eks. 

sparet et sted imellem kr. 500 og kr. 800 pr. medlem i de aftaler vi har og har haft om 

levering af tv-signaler fra You See. Disse besparelser er i forhold til at tegne eget 

abonnement hos You See uden antenneforeningen. Samtidig har vi individuelt som 

medlemmer af antenneforeningen kunnet opnå rabatter hos You See på deres 

abonnementer ved levering af internet gennem vores kabler og det samme på telefoni. 

 

Fremtiden ser ud til at overgå til mere og mere streamet tv som vil afløse vores nuværende 

alm. tv også kaldt flow-tv. Dette indebærer et større og større behov for at kunne hæve 

hastighederne på internet og hvor vi i dag allerede er oppe på den maksimale hastighed 

gennem vores anlæg. Dette er langt under de såkaldte gigaspeed hastigheder, men de 

nuværende hastigheder dækker p.t. langt de fleste medlemmers behov. En opgradering af 

vores nuværende anlæg til gigaspeed vil koste ca. kr. 500.000. 

 

TDCNET har netop annonceret at de gennem de kommende år vil levere gratis fibernet til 

store dele af Danmark og også til vores område i Ejby. Der er p.t. ikke sat nogen tidsplan 

for hvornår de kommer hertil, men TDCNET opfordrer på deres hjemmeside til at man 

tilmelder sin adresse, hvis man er interesseret og det er helt uforpligtende på nuværende 

tidspunkt. Du kan læse mere og tilmelde din adresse her: https://tdcnet.dk/fiber 

 

Når dette fibernet på et tidspunkt i fremtiden er installeret, kan man efterfølgende vælge 

imellem flere leverandører på tv og internet og hvor You See vil være en af leverandørerne.  

 

Bestyrelsen vil derfor gerne på denne generalforsamling tale om vi til den tid måske helt 

skal nedlægge vores antenneforening eller om der fortsat kan være fordele ved at 

bibeholde antenneforeningen. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

https://tdcnet.dk/fiber

