
Forslag til Generalforsamlingen d. 18. november 2003. 
 
Forslag 1: 
 
Kanalvalg. 
 
Vi har en tom kanal der skal udfyldes og skal have besluttet hvilken station der skal på denne. 
Endvidere ønsker vi jeres stillingtagen til om I fortsat ønsker TV3 som steg kraftigt (ca. 60 % pr. 1. 
september). De to stationer der får flest stemmer er dem der bliver valgt! 
Der skal derfor vælges to stationer fra nedenstående liste (ønsker du fortsat TV3 skal ud blot vælge 
den som et af dine valg): 
Priserne er eksklusiv koda-afgift som betales uanset kanalvalget. 
 
Station:     Pris:  Sæt kryds v. 2 
 
TV3  pris pr. måned/husstand  kr. 19,94   
 
 
Sverige 1  --   kr. 0,00   
 
 
Sverige 4  --   kr. 0,00   
 
 
NRK 1   --   kr. 0,00 
 
 
CNN   --   kr. 3,44 
 
 
 BBC World  --   kr. 3,44 
 
 
Discovery  --   kr. 3,88 
 
 
Cartoon Network --   kr. 4,06 
 
 
TV2-Zulu  --   kr. 10,31   
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til Generalforsamlingen d. 18. november 2003. 
 
Forslag 2: 
 
Valg at antenneanlæg/løsning: 
 
Vi vil meget gerne opfordre jer alle at møde op til Generalforsamlingen, da disse 
valg er ret afgørende! 
Det er stadig således, at valget af en nedenstående løsninger kan afgøres ved simpelt flertal, men da 
vi bliver nød til at hente ca. kr. 1200,- pr. husstand og resten fra vor kassebeholdning ved valg af 
løsning 1 og 2, kræves der minimum opnåelse af 2/3 flertal for en af disse løsninger (iflg. vore 
vedtægter) Så mød op og giv din mening til kende! 
Der skal vælges en af nedenstående løsninger! 
 
Løsning 1, nyt antenneanlæg: 
Vi har indhentet priser på at få opsat et nyt antenneanlæg. Priserne spænder fra ca. kr. 80.000-
100.000 afhængig af udstyr og leverandør. Hvis denne løsning vælges af Generalforsamlingen vil 
Bestyrelsen vil benytte sig af en uvildig specialist til at vælge den bedste løsning, da vi ikke selv har 
den fornødne ekspertise. Der vil i den forbindelse blive opsat et større skab til at montere udstyret i. 
Vores nuværende udgift pr. husstand i kanalafgift er ca. kr. 700 årligt/husstand eller ca. kr.38.000 
årligt for foreningen 
 
Løsning 2, løsning med Stougården: 
Vi har fået en pris på at få lagt et kabel ned til Antennelauget Stougårdens antenneanlæg, samt at få 
sat div. forstærkere opsat. Pris kr. ca. kr. 55.000 hertil skal betales et tilslutningsbeløb for at være 
medlem/medejer af Antennelauget Stougården. Vi bliver optaget på lige vilkår som de øvrige fire 
bestyrelser. Der er i dag pt. 17 stationer.  
Udgifterne til kanalafgift er ca. kr. 1200 årligt/husstand, eller kr. 65.000 årlig for foreningen. 
 
Løsning 3, fortsætte med vort nuværende anlæg: 
Der kan selvfølgelig også vælges, at vi beholder vort nuværende udstyr, og leve med de fejl, der 
opstår, udbedrer og løbende udvide anlægget, når der kommer kanaler, der sendes digitalt. 
Denne løsning vil kunne give en del driftsforstyrrelser med udfald som følge. Udgifterne hertil er 
ukendt, men den årlige udgift er som i Løsning 1. 
 
 
Forslag 3: 
 
Sommerfest og Fastelavnsfest. 
 
1: Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med i år arrangeres en sommerfest/grillfest lignende festen i 
år samt et arrangement for børnene. Vi håber som sidst, at der bliver nedsat et festudvalgt, som vil 
påtage sig opgaven. Hertil forslås, at der afsættes kr. 5000. Vi ønsker også, at der i den forbindelse 
bliver lavet en arbejdsdag i lighed med i år, selvom der ikke er så store opgaver som i år! Den 
opgave tager bestyrelsen sig af at arrangere. 
 
2: Der er også et forslag om at arrangere fastelavnsfest for både børn og voksne. Hertil foreslås at 
afsætte kr. 1000. Vi håber der også er, nogle der vil stå for dette arrangement. 


