
 

Referat fra generalforsamling i Sønderho Antenneforening lørdag den 16. april 2021 kl. 

16.30 i Sønderho Forsamlingshus 

 

Til stede: Bestyrelsen og 10 husstande, i alt 18 personer deltog, heraf 17 

stemmeberettigede. 

 

 
Dørene åbnedes fra kl. 15.00 hvor en gennemgang af foreningens streamingtjenester Viaplay og Playmaker 

blev tilbudt af Bent Maigaard. 1 person deltog. 

 

Inden mødet havde hver mødedeltager fået uddelt dagsorden, regnskab for 2021, en balance pr. 31. 

december 2021 visende aktiver og passiver og budget for 2022 

 

 
1. Valg af dirigent 

Lauritz Holm-Nielsen valgtes til dirigent. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægt. 

 

2. Formandens beretning 

 Formanden, Sten Andersen aflagde følgende beretning: 

Bestyrelsens medlemmer har i 2021 været: Sten Andersen, formand, Bent Maigaard, næstformand, 

Marius Nielsen, kasserer, Helle Holm-Nielsen, sekretær, og bestyrelsesmedlemmerne Willy 

Morgenstern, Andrijana Brinch og Søren Hjelm Nielsen. 

 

Foreningen havde pr. 31.12.2021 473 medlemmer og i dag 481 medlemmer. - 396 medlemmer har 

både TV og internet og 85 internet. 

Dækningsprocenten i sønderhoområdet er 70%, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende. 

 

Foreningen har i det forløbne år fortsat sit samarbejde med ASOM-Net, en paraplyorganisation for 

31 private antenneforeninger med 25000 TV-medlemmer 45000 internet-medlemmer. ASOM 

leverer et stabilt internet og tv-pakker med et bredt indhold.  

Som medlem af Forenede Danske Antenneforeninger, kan bestyrelsen søge juridisk bistand og få 

råd og vejledning, hvilket har været nyttigt i forbindelse med generalforsamlingerne under 

coronaen. 

 

Foreningen har i år haft kampagner for gratis gravearbejde, og et tilbud til medlemmer med 20/5 

laveste internethastighed om i en 3 måneders periode at øge hastigheden til 120/20 for samme pris. 

Behovet for kraftigt internet er vokset i takt med at flere og flere folk streamer og fra januar 2023 

vil den laveste hastighed være 100/10, 300/40 og 1000/100.  

 

Herefter gennemgik formanden foreningens streamingtjenester Playmaker og Viaplay, som han 

kraftigt opfordrede medlemmerne til at benytte sig af. Playmaker giver mulighed for se 

antenneforeningens programmer, hvor og hvornår inden for EU man ønsker det. Det eneste der 

kræves er en god internetforbindelse. Viaplay tilbyder mange film og en del sport. Begge tjenester 

indgår som konkurrenceparametre til andre udbydere. Formanden fremhævede også TV2-pakken, 

der kan tilkøbes for 59 kr./måned – en meget konkurrencedygtig pris i forhold til andre udbydere. 

For at få TV2-pakken skal man dog have enten mellempakke eller stor pakke. 

 

Et back-up system er installeret, således at medlemmerne ved nedbrud på internettet automatisk 

overgår til back-up systemet og hermed undgår udfald på tv og internet. 

 



Også i 2022 må vi desværre se frem til lidt prisstigninger på pakkepriserne. Årsagen til stigningerne 

er f.eks. væsentlig højere afgifter til copy-dan og verdens-tv, som antenneforening er forpligtet til at 

betale. Vi forsøger at være proaktive på indholdet af tv-pakkerne og forhandler indhold af tv-pakker 

med ASOM-Net hvert 3. år. De årlige prisstigninger på pakkepriserne relaterer sig til prisindekset. 

TV-Fanø er ikke en del af pakkerne fra ASOM-Net og kan derfor kun ses på Fanø. En mulighed for 

at streame også denne kanal kan indtil nu etableres af den enkelte ved en aftale direkte med TV-

Fanø til et beløb på 25 kr./måned, men fra 1.5.2022 er afgiften på 25 kr. inkluderet i 

antenneforeningens pakker efter aftale med TV-Fanø. 

 

Kravet til stigende hastighed på internettet vokser pga større behov for f. eks. streaming, og der er 

planer om at øge hastighederne på internettet markant først i 2023 uden prisstigning, tværtimod 

falder prisen på den højeste hastighed med 50 kr./måned. Bl.a. af den grund er 

opgradering af foreningens hovedstation en nødvendighed, hvilket vil betyde en større investering, 

som foreningen har indregnet i budgettet.  

 

En del af foreningens modems er af ældre dato og vil i de kommende år ikke kunne opgraderes. 

Derfor vil Foreningen vil også investere i nye modems til alle og udskifte de gamle, startende med 

de ældste modems. 

 

Formanden understregede, at der ofte udtrykkes tilfredshed med de gode tv-signaler og det stabile 

internet. Foreningens høje serviceniveau overfor brugerne syntes formanden foreningen godt vi kan 

prale lidt af. Vi tilbyder uden beregning hjælp til installering af TV og løser tekniske problemer 

inden for ganske få dage ofte endda endnu kortere tid. Er der problemer vi ikke selv kan klare, 

hjælper vores tekniske samarbejdspartner KK-Partner os effektivt og på meget kort tid hermed. 

 

Hjemmesiden er vi i gang med at opgradere. Formanden opfordrer foreningens medlemmer til at 

komme med forslag hertil. 

 

Foreningens mast på Sønderho Strandvej er fortsat aktiv, og foreningen har tilladt Sønderho Havns 

Støtteforening at få opsat en vejrstation i masten, således at det lokale vejr fremover kan tilgås via 

DMI og blandt andre også via antenneforeningens hjemmeside. Opsætningen sker 21. april og det 

forventes at vejrdata fra Sønderho Hurtigt bliver tilgængelige.  

 

Foreningens hovedstation vil i 2022 og 2023 blive opgraderet med nye noder, og der er vil blive 

installeret et Krombacher-system, som betyder, at det er lettere og hermed hurtigere at lokalisere 

eventuelle fejl i vores anlæg. Systemet betyder at K.K. Partner lettere kan rette eventuelle fejl på 

anlægget pr. distance og ikke behøver at tage til Sønderho for at finde fejl. 

 

.  Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder.  

Formanden har deltaget skriftligt (pga corona)  i FDA’s landsmøde og repræsentantskabsmøde og 

bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i møder med ASOM-Net og deltaget i deres 

repræsentantskabsmøde. 

 

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Fra salen udtryktes tilfredshed med beretningen, med bestyrelsens arbejde og med ASOM-Net som 

tv- og internetudbyder. 

 

 Dirigenten takkede formanden for beretningen og generalforsamlingen godkendte den med applaus.  

  

  



3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 

Kassereren, Marius Nielsen, startede med et historisk tilbageblik på foreningens liv. Foreningen vil 

den 1. oktober i år kunne holde 35 års jubilæum. Foreningen havde ved sin start 75 medlemmer, og 

en by fyldt med små master med antenner og paraboler i hele området. 

 

Herefter gennemgik kassereren regnskab og budget. 

Regnskabet for 2021 udviste en omsætning på kr. 2.217.133 og et overskud på kr. 35.894. 

I budgettet for 2022 budgetterer foreningen med en omsætning på kr. 2.452.132 og et overskud på kr. 

39.000. 

 

Kassereren redegjorde for noterne til regnskabet for 2021 og herefter for budgettet for 2022, som han 

syntes så lovende ud. Forsamlingen godkendte regnskab og budget med applaus.  

 

4. Indkomne forslag:  

 

 Herunder fastsættelse af foreningskontingent og pakkepriser.  

 

Bestyrelsen v/kassereren forelagde forslag til takster, der vil gælde fra 01.07.2022-30.06.2023: 

 

   Pr. md. 

 

Medlemskontingent  kr. 125 ændret fra 110 kr. 

Grundpakke   kr. 206 ændret fra 180 kr. 

Mellempakke   kr. 443 ændret fra 415 kr.  

Fuldpakke   kr. 624 ændret fra 595 kr.  

Internet: 

 

50/10   m/bit  kr.  135 

120/20 m/bit   kr.  199 

150/30 m/bit  kr.  269 

200/40 m/bit  kr.  349  

 

Kassereren gennemgik prisudviklingen. Hovedparten af forhøjelserne på pakkerne skyldtes som 

også formanden havde nævnt krav fra ASOM-NET f. eks. afgifter til copy-dan og Verdens TV. 

Kassereren bemærkede at ASOM-Net pålægger foreningen forhøjelserne pr. 1.1.22, men at 

foreningens medlemmer først er blevet pålagt forhøjelsen fra 1.7.2022.  

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til pakke- og internetpriser for perioden 1.7.2022 

til 30.06.2023.  

 

    5.  Fastsættelse af tilslutningsafgift, udmeldelsesgebyr, gebyr for genoplukning, rykkergebyr og 

gebyr for pakkeskift 

 

Følgende gebyrer vedtoges for 2022: 

 

a) Gebyr for tilslutning  kr. 2.000 

b) Udmeldelsesgebyr  kr. 1.000 

c) Gebyr for genoplukning  kr. 1.000  

d) Rykkergebyr  kr.    100 

e) Gebyr for pakkeskift  kr.    500 

Generalforsamlingen vedtog gebyrpriserne. 



6. Fastsættelse af honorarer til formand, kasserer og teknisk ansvarlig 

Som alle foregående år ydes der ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, men der stilles internet og 

tv-pakke til rådighed vederlagsfrit for at kunne udføre arbejdet som medlem af bestyrelsen. 

 

7. Valg af bestyrelse 

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 med fast bopæl og 1 sommerhusejer. 

 På valg var: 

 

 Fastboende: 

 Marius Nielsen, Søren Hjelm Nielsen og Willy Morgenstern.  

 Marius Nielsen, Søren Hjelm Nielsen modtager genvalg og valgtes med applaus. Willy 

Morgenstern ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog den nuværende suppleant Cathrine 

Steenberg, som valgtes med applaus. 

  

 Sommerhusejer: 

 Helle Holm-Nielsen genvalgtes med applaus 

 

 Alle kandidater genvalgtes uden modkandidat. 

 

 Bestyrelsen består herefter af: Sten Thue Andersen, Bent Maigaard, Marius Nielsen, Helle Holm-

Nielsen, Andrijana Brinch, Søren Hjelm Nielsen, Cathrine Steenberg.  

 

8.    Valg af tre suppleanter 

 

 To med fast bopæl i Sønderho og en sommerhusejer: 

 Fast bopæl: 

 Efter forslag fra bestyrelsen valgtes  

 Willy Morgenstern som suppleant i stedet for Cathrine Steenberg 

 Margrethe Fischer genvalgtes med applaus 

 

 Sommerhusejer: 

 Finn B. Petersen genvalgtes med applaus. 
 

 9. Valg af revisor.  

 Revisionscentret, Ribe Landevej 30, 6270 Tønder, genvalgtes. 

     10. Eventuelt 

 Fra salen udtryktes stor respekt for bestyrelsens arbejde. 

 

 Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden 

og beklagede, at dagen for generalforsamlingen i år havde måttet rykkes til påskelørdag og ikke 

askeonsdag som vanligt. Næste år ligger generalforsamlingen som vanligt askeonsdag, den 5. april 

2023 

 

Mødet sluttede kl. 17.30. 

Sten Andersen 

 / 

 Helle Holm-Nielsen 

 

18. april 2022. 



 


