
Referat fra Generalforsamling 
Bredal Antennelaug 

Mandag den 3. maj 2021 

EUI’s klubhus 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

Anders Christensen blev valgt som dirigent. 

Ad. 2. Formanden aflægger beretning. 

Foreningen betaler kr. 10,- pr. medlem for TV-boks, men det er langt fra alle medlemmer der har 

fået udleveret en TV-boks. 

Vi har landets billigste TV pakker. 

Derudover er YouSees ”Bland selv”-løsning, der inkluderer 11 streaming-tjenester, med til at gøre 

vores priser endnu mere attraktive. 

Der er dog flere og flere der helt går væk fra flow-TV og man kan overveje, hvor længe foreningen 

vil have tilstrækkeligt antal medlemmer til at det giver mening at have en antenneforening. 

F.eks. er vores kabelnet meget gammelt og det er dyrt at udbedre kabelbrud og lignende. 

Det vil kræve en investering på omkring ½mio. kr. at få opgraderet vores anlæg til 1.000 Mb 

internet gennem YouSee. 

YouSee er ikke interesseret i at påtage sig denne udgift, da de endnu ikke har fået dækket deres 

udgifter for sidste gang de betalte for opgradering af vores anlæg. 

Vi er blevet kontaktet af Fastspeed som ønsker at bruge vores anlæg til at tilbyde 1.000Mb 

internet til 249,-kr. Dette skal undersøges. 

Vi vil arbejde på, at få YouSee ud til en ny kampagne for Bland selv, Internet og TV-boks. 

Det skal evt. kombineres med husstandsomdelt materiale som kan bestilles gratis på YouSees 

foreningsside. 

Ad. 3. Kassereren aflægger beretning 

2020/2021 gav et underskud på ca. 23.000, - kr. 

Dette skyldes primært, at vi ikke har se den fulde effekt af pakkeprisstigningen i starten af 

perioden. 

Ad. 4. Valg af bestyrelse. 

På valg var: 

Anita Holm og Anders Christensen 

Begge blev genvalgt. 

Derudover er Lars Bo Vanting flyttet. 

Torben Qvist blev valgt til den tomme bestyrelses post. 

  



Ad. 5. Valg af suppleant 

 Søren Dørr blev valgt som suppleant. 

Ad. 6. Valg af revisor 

Preben Hansen blev genvalgt. 

Ad. 7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad. 8. Evt. 

Snakken om foreningens eksistensgrundlag fortsatte. 

Udfordringen er, at flow-TV bliver fravalgt af flere og flere, hvilket nok også er en af årsagerne til, 

at YouSee satser meget på, at få streaming-tjenester med i deres bland selv løsning. 

Der blev også snakket om, hvad der er sket i andre antenneforeninger i forhold til dette. 

 


