REFERAT AF
BUDGETGENERALFORSAMLING

År 2001, den 29. november kl. 21.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN i Balsmoseskolens Aula, Æblevangen 127, 2765
Smørum.

Formand Preben Skovbjerg bød ve lkommen.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen.
Punkt 3: Forelæggelse af budget for 2002.
Formanden, Preben Skovbjerg, foreslog begge punkter behandlet under et. Dirigenten
havde ingen indvendinger hertil. Beretningen vedhæftes som bilag til nærværende referat.
I tilslutning til beretningen gennemgik formanden de 6 budgetforslag, herunder programvalget for de enkelte forslag.
Ud over de af bestyrelsen fremsatte budgetforslag fremlagde Martin Neubert, lejlighed
277, et selvstændigt budgetforslag. Martin Neubert fik lejlighed til at præsentere sit
budgetforslag, der skønnedes at ligge tæt op ad det mest byrdefulde budgetforslag, bestyrelsen havde fremlagt. Det blev derfor besluttet, at bringe Martin Neuberts forslag til
afstemning først, som det mest byrdefulde.
Fra salen blev der rejst en række tekniske spørgsmål, der blev besvaret af formanden.
Morten Garde, lejlighed 40, meddelte, at der var en fejl i forslag mærket model 3. Under
forudsætninger til model 3 skulle man afgive SV 2, men såvel SV l og SV 2 var medtaget i forslaget. Morten Garde tilkendegav i øvrigt, at han fandt det som en dårlig ide at
skille SV l og SV 2 ad, da de 2 programmer var tilrettelagt så de passede sammen.

De fremsatte forslag blev herefter bragt til afstemning. Det af Martin Neubert fremsatte
forslag samt forslag anført som model 5 blev nedstemt, hvorefter forslag model 4 blev

bragt til afstemning og vedtaget med overvejende majoritet. Den månedlige afgift udgør
herefter kr. 120,00 i det kommende regnskabsår.

Punkt 3: Eventuelt.
Morten Garde, lejlighed 4o, tilkendegav at det var vigtigt at hver lejlighed fik mulighed
for at modtage mere end et program samtidig. Formanden tilkendegav, at der skulle
bruges en set-top- box til hvert program, hvis man vælger at distribuere programmer digitalt. Men der kom stadig nye løsninger. Bestyrelsen ville holde medlemmerne orienteret og løbende præsentere disse.

Som dirigent:
John Jantzen

Antenneforeningen Frugtvangen
Bestyrelsens beretning til
Budgetgeneralforsamlingen 29. november 2001
Denne beretning dækker arbejdet i Antenneforeningen siden generalforsamlingen i juni,
hvor vi som bekendt besluttede, at antenneanlægget skal ombygges til et moderne bredbåndsnet inden for et år eller to.
Samtidig vedtog vi, at der i mellemtiden skulle gennemføres en afstemning blandt beboerne om, hvilke programmer, der skal distribueres i vores anlæg. Denne afstemning
har været periodens hovedaktivitet – men det vender jeg tilbage til.
Først skal jeg kort fortælle om, hvad der i øvrigt er hændt i perioden:
Modernisering – Som en udløber af vores undersøgelser vedrørende mulighederne for
en modernisering af vores anlæg har vi haft kontakt med Ballerup Kommune for at høre, hvad man har tænkt sig at gøre i forbindelse med byggemodningen af Søndergårdsarealet.
I første omgang lød det til, at kommunen var indstillet på at etablere en løsning, der
gjorde det muligt for beboerne frit at vælge leverandør af telekommunikation og radioog tv-programmer. Men tilsyneladende har man nået den samme erkendelse som vi,
nemlig at teknologien endnu ikke er moden til at lave den rigtige løsning.
Det seneste vi har hørt er i hvert fald, at kommunen nu er indstillet på at etablere en helt
traditionel løsning.
Antenne og hovedstation – I sommer opdagede vi, at der var revner i antennemasten,
og med hjælp fra en beboer, har vi her i efteråret fået dem udbedret.
Desuden er der indkøbt et lille køle-anlæg til hovedstationen, da temperaturen steg faretruende i sommervarmen og flere receivere begyndte at blive ustabile.
Blandt andet af den grund har vi besluttet at flytte afviklingen af Infokanalen til vic eværtens kontor. Vi har med tiden fået fyldt for meget udstyr ind i hovedstationen. Og
ved at flytte den maskine, der kører Infokanalen til kontoret opnår vi desuden, at flere
kan deltage i den løbende opdatering af kanalen - f. eks. viceværten og medlemmer af
såvel Ejerforeningens som Antenneforeningens bestyrelser.
Koordination med Ejerforeningen – Både Ejerforeningen og Antenneforeningen står
som bekendt over for store opgaver, der stiller store krav til økonomien. Vi har derfor
over for Ejerforeningens bestyrelse foreslået en koordinering af de to foreningers investeringsplaner og budgetter. Det lykkedes ikke i år, men måske har vi mere held næste
år.
Beboerafstemning om valg af programmer – Mens vi arbejdede med forberedels erne
til beboerafstemningen fik vi den ide, at vi måske kunne lade radiosignalerne gå direkte
ud på vores net, så man kan høre alle de stationer, der kan modtages med en almindelig
antenne her i området.
Vi spurgte Stofa, der advarede mod en sådan løsning. De mener, at vi vil få problemer
med støj, fordi de forskellige stationer smitter af på hinanden. Vi kan godt gøre et forsøg, men det vil koste ca. 10.000 kr. Det blev på dette grundlag besluttet at undlade at
gøre forsøget.
Nye muligheder – Lige som vi skulle til at indkalde til generalforsamlingen, spillede
Telenor (Canal Digital) og Viasat ud med hver sit tilbud, der bør indgå i overvejelserne.
De to selskaber har meddelt, at de fremover vil tilbyde løsninger, der giver medle mmer
af antenneforeninger samme muligheder, som de husstande, der har en digital satellitmodtager. Det vil sige mulighed for at leje dekoder og tegne abonnement på filmkana-

ler, diverse interaktive tjenester og adgang til ’pay per view’ begivenheder som f.eks.
Brian vs. Tyson boksekampen.
Det er lykkedes os at få et fortryk af Viasats brochure, der er vedlagt indkaldelsen til
denne budgetgeneralforsamling. Telenor har sin løsning i drift i Sverige, og på webadressen http://www.vision.telenor.se/ kan man læse en nærmere beskrivelse af deres
løsning.
Ingen af de to udbydere har været i stand til at oplyse nærmere om størrelsen af den
nødvendige investering i udstyr til hovedstationen, ligesom der ikke er klarhed om vilkårene for, at vi som forening giver de to virksomheder adgang til distribution gennem
vores anlæg. Foreningen af Danske Antenneanlæg peger i sit seneste nyhedsbrev på, at
vi bør have betaling for dette. Man kunne også forestille sig, at løsningerne sælges med
tilskud i lighed med de tilskud, der gives til mobiltelefoner.
Det ligger dog klart, at hver af de to udbydere i givet fald vil lægge beslag på 5-6 ud af
de maksimalt 20, vi har til rådighed i vores anlæg. Vi bruger i øjeblikket 13 af disse kanaler, så der burde være plads til én af de to udbydere. Når vi udtrykker forbehold, skyldes det, at der er en risiko for, at der opstår støj på signalet, hvis vi ’presser’ yderligere
kanaler ind.
Jeg har i går og i dag talt med FDA for at høre om de ved mere om løsningerne fra Viasat og Telenor - men der er desværre ikke meget at hente der.
Jeg har blandt andet spurgt, om der er noget i vejen for, at vi selv etablerer en løsning
med QAM-transkodere og set-top-boxe. Det skulle der teknisk set ikke være noget i vejen for, og oppe i Nordjylland er der vist en antenneforening, der er i gang med det. På
den måde skulle det være muligt at levere varen billigere, end hvis folk skal købe kort
hos Viasat/Canal Digital.
Men der er muligvis nogle problemer med ophavsretten - og i værste fald skal vi selv til
at forhandle aftaler med hver at programudbyderne. Jeg har opfordret FDA til at kaste
sig over den opgave, og aftalt, at vi skal tale sammen igen lige inden vores budgetgeneralforsamling.
Resultatet af afstemningen – her viser vi nogle plancher med resultatet af afstemningen.
I betragtning af de beskedne omkostninger ved at etablere og drive radiokanaler besluttede bestyrelsen straks at genetablere POP FM (der er forsvundet p.g.a. frekvensskifte).
De seks modeller – Bestyrelsen lægger denne gang ikke ét, men flere forslag frem til
diskussion på budgetgeneralforsamlingen.
Med udgangspunkt i den vejledende afstemning, der blev gennemført sidst på sommeren, har bestyrelsen opstillet en række alternative modeller, der skal tjene som grundlag
for en drøftelse af, hvordan foreningens programpakke skal se ud – eller sagt på en anden måde – hvor mange penge, vi vil bruge på at købe radio- og tv-programmer.
Det er der kommet seks forskellige modeller ud af. Flere af modellerne kræver investeringer på 100.000-150.000 kr. – svarende til 360-535 kr. pr. husstand. Set i lyset af beslutningen om inden for et par år at gennemføre en ombygning af anlægget – og den hastige teknologiske udvikling, jf. afsnittet ’Nye muligheder’ ovenfor – skal man dog være opmærksom på, at disse investeringer måske skal afskrives over ganske få år.
Bestyrelsen har valgt ikke at pege på en af modellerne som sin favorit.
-----------------------

