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Referat af ordinær generalforsamling i Veddelev Anten-
nelaug  
 
 Torsdag d. 11 februar 2016 kl. 19.30 i VSB klubhus på havnen. 
 
Dagsorden i henhold til lovene: 
 
1. Valg af dirigent. 

Per helle blev foreslået til dirigent og valgt med akklamation 
 
2. Bestyrelsens beretning for 2015 og planer for 2016.  

Formanden Piet Jansen fremlagde bestyrelsens beretning for det 
forløbne år.  

Det forløbne år 2015 er det første hele år, efter at foreningens regn-
skabsår blev ændret til at følge kalenderåret. Det betyder i år, at både be-
retning og årsregnskab dækker hele 2015.  
 
Hvordan er det så gået i 2015 ? – Vi kan her konstatere, at alt set fra vores 
side er gået godt. De problemer, som vi berettede om sidste år og som 
prægede opstarten af den nye kontrakt med YouSee sidst på året 2014 
var i praksis blevet løst i starten af 2015.  
 
Vi har i 2015 haft en stabil signalforsyning med TV og Bredbånd. Der har 
på intet tidspunkt været længere afbrydelser i hverken TV eller bredbånd.  
 
D. 9 februar 2016 ophørte YouSee med at sende analoge signaler ud til 
de gamle TV. Fremover er det alene digitale kanaler på nettet. Det betyder 
i praksis, at enten skal det gamle TV med billedrør og de gamle første flad-
skærme sendes på museum, eller man skal købe en digital/analogboks og 
tilslutte til sit Fjernsyn. Alternativt kan man lave en YouSee plusaftale og få 
en Plusboks. Det koster 99kr/mdr. Vi anbefaler at man overvejer om det 
ikke er tiden til at anskaffe sig et nyt TV, som fås i alle størrelser og priser.   
 

Vi tilbyder nu i 2016 følgende 6 TV pakker:  
 

1. Grundpakke med 25 faste pakker 
2. Mellempakke med 35 faste kanaler 
3. Mellempakke 10– bland-selv med 25 faste og 10 selvvalgte kanaler 
4. Mellempakke 20– bland-selv med 25 faste og 20 selvvalgte kanaler 
5. Fuldpakke med 61 faste kanaler 
6. Fuldpakke – bland-selv med 25 faste kanaler og 39 selvvalgte ka-

naler 
 
Bland selv pakkerne koster det samme som de faste pakker. Vælger man 
bland selv i stedet for de faste pakker, skal man kontakte YouSee og be-
stille det eller endnu nemmere bestille det over ”Mit YouSee” Log-in på 
www.yousee.dk Udover det programkort, som man får tilsendt fra YouSee 

http://www.yousee.dk/
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skal man skal enten have et indstiksmodul til at sætte programkortet ind 
fjernsynet, hvis det er af nyere dato, eller via en YouSee plus aftale få en 
YouSee boks.  
 
Flere medlemmer inklusive undertegnede har fundet det meget bøvlet at 
få installeret bland-selv kanalerne på TV’et. Det største problem synes at 
være at få fundet ud af hvor man skal ændre og installere det rigtige Net-
værks ID, som skal ændres fra 100 til 111. De forskellige TV fabrikanter 
har åbenbart forskellige måder at gøre det på. Råd og vejledning for de 
enkelte TV fabrikater kan findes på www.yousee.dk hvortil der er henvis-
ning fra vores hjemmeside på www.veddelev.dk. Hvis man køber et nyt 
fjernsyn, så spørg i forretningen og få evt. en vejledning med. De nye mo-
derne smart-TV er forprogrammerede med YouSee, så her skal man blot 
vælge rigtigt i de mange menuer, som man skal igennem ved opstarten af 
fjernsynet.  
 
Bredbåndet til internettet er i det forløbne år blevet opgraderet, således at 
man får et hurtigere net til de samme de samme muligheder. Brdbånd be-
stilles direkte hos YouSee, enten over ”Mit YouSee” Log-in på www.you-
see.dk eller overtelefonen.  
 
Sammen med bredbåndet medfølger der også følgende ekstra mulighe-
der:  
 

 Fastnet telefon 
 C More – film og serier samt web-tv kanalerne C More First og C 

More Series* 
 YouSee Film & Serier – danske filmklassikere samt film og serier til 

børn* 
 Webmail 
 Bland Selv Bredbånd 
 Telefonisk og online support 

 
)* Bredbåndet findes også i en variant uden C More og YouSee Film & 

Serier. 
 
Vi vil i øvrigt anbefale, at man også køber YouSee’s Sikkerhedspakke: F-
secure, som skulle være et af markedets bedste, hvortil kommer at man 
kan få support fra YouSee hertil.  
 
Udover Tv og brdbånd tilbyder YouSee også mobiltelefon abonnementer 
til favorable priser. 
 
Service og vedligehold varetages af Dansk Kabel TV. Dansk kabel TV ta-
ger sig også af at hjælpe beboere med at få deres tilslutninger til at fun-
gere. Det kan handle om meget forskelligt, såsom fejl i kabler, tilslutnings-
dåser, antenneforstærkere o.s.v. Dette udføres naturligvis mod betaling, 
men det er min opfattelse at Dansk Kabel TV’s teknikere er både kompe-
tente og meget hjælpsomme.  

http://www.yousee.dk/
http://www.veddelev.dk/
http://www.yousee.dk/
http://www.yousee.dk/
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I forbindelse med Dansk Kabel TV’s gennemgang af alle stikledningerne i 
2014 blev der lokaliseret 11 tilslutninger, hvor der forekommer væsentlige 
fejl, hvorved signalet ind i huset var for svagt og enten gav et dårligt bil-
lede, eller hvad der er mere kritisk en dårlig bredbånds-forbindelse og IP-
telefoni. Vi skrev i 2014 ud til de 11 beboere. Ca. halvdelen svarede til-
bage og fik et pristilbud fra Dansk Kabel Dansk Kabel TV. De fleste fik her-
efter udskiftet deres stikledningskabel. Enkelte gravede det selv ned og 
sparede herved denne del af udgiften. Dette arbejde er afsluttet nu.  
 
Med hensyn til det kommende år 2016, så har bestyrelsen ikke nye planer 
og projekter. Vi vil blot sikre at anlægget bliver vedligeholdt og assistere 
medlemmerne i det omfang vi enten selv kan besvare spørgsmålet, eller 
assistere med at opgaven bliver sendt videre til enten YouSee eller Dansk 
KabelTV.  
 
Efter et par afklarende spørgsmål blev beretningen godkendt af forsamlin-
gen.  

 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2015 og for-

slag til budget for 2016 med kontingent, gebyrer og YouSee 
takster. Regnskab og budget findes på www.veddelev.dk un-
der Veddelev Antennelaug 

Kassereren Camilla R Møller fremlagde regnskabet, som blev 
godkendt af forsamlingen 
 

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. (ingen 
forslag)  

 Der var ikke indkommet noget forslag til generalforsamlingen 
 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

 På valg i år er i bestyrelsen:  
Piet Jansen (Hyldeholm 37) (genvalgt) 
Camilla R Møller (Okseholm 15) (genvalgt) 
Henrik Villars Jørgensen (Maribovej 11) (ønskede ikke 
genvalg) 
Bestyrelsen foreslog til den ledige plads i bestyrelsen 
Bent Aagaard Nielsen (Langholm 25) 
Der var herudover ikke andre forslag til kandidater 
Alle opstillede kandidater blev herefter valgt  
 

  Bestyrelsessuppleanter: 
Anders Hedegaard (Maribovej 3) (genvalgt) 
Jens Sylvest (Okseholm 24) (genvalgt) 
 

  Revisorer: 
Marianne Steglich (Maribovej 4) (genvalgt) 
Niels Skovgaard (Maribovej 6) (genvalgt) 

http://www.veddelev.dk/


VEDDELEV ANTENNELAUG  
 

4 

 

 
 

6. Eventuelt. –  
Under dette punkt var der mulighed for at få praktiske oplysninger og 
vejledning om vores anlæg. Endvidere blev der orienteret om mulighe-
derne gennem YouSee pakkevalg og Bland-selv kanaler, samt bred-
bånd og mobiltelefon m.v. 

 
 
Referat godkendt af: 
 
 
 

Piet Jansen 
Formand og referent 

Per Helle 
Dirigent 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensæt-
ning: 
 

 Piet Jansen, formand 
 Camilla Roepstorff Møller, kasserer 
 Halfdan Nørgaard Mortensen, bestyrelsesmedlem 
 Christian Bjerring, bestyrelsesmedlem  
 Bent Aagaard Nielsen, sekretær 

 


