
 
Referat af bestyrelsesmøde i Lejre Kabelnet 

Torsdag d. 17. maj 2022 
Kl. 20.00 hos Christian 

 
 
Til stede: Christian, Jørgen, René, Niels og Carsten (suppleant) 
Afbud: Dan 
Referent: Niels 
 
Ad pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 
 
Ad pkt. 2) Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde, 16.09.2021 

 
Ingen bemærkninger. Godkendt og findes på hjemmesiden. 
 
Ad pkt. 3) Opfølgning på ordinær generalforsamling, 03.03.2022 

 
a. Bemærkninger fra forsamlingen, som vi skal være opmærksomme på?  
Intet at bemærke udover, hvad der allerede er nævnt i referatet. 
 
b. Status på underskrevne dokumenter  
De underskrevne originale dokumenter er hos Lars Bo, og vi mangler scannede versioner med underskrifter 
til hjemmesiden.  
 
c. Ordinær generalforsamling 2023 – nyt format? 
Når vi kommer nærmere næste års generalforsamling, vil vi overveje om vi kan lave lidt servering eller andet 
for at hygge omkring de fremmødte medlemmer. 
 
Ad pkt. 4) Lejre Kabelnets økonomiske status mm. 

 
a. Kontingentindbetalinger; erfaringer fra den nye opkrævningsmetode  
Dette var første år med egen PBS kontingentopkrævning, idet vi har forladt FDA. Der har fungeret fint uden 
væsentlige problemer.  
 
b. Diverse nøgletal  
  i. Udmeldelser/tilmeldinger  
  ii. Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, tv-bokse mm.  
Jørgen gennemgik nøgletal for medlemssituationen, hvilket svarer til det forventede. 
 
Ændringer, i forhold til 1.1.2022 

TV   -11 (0 nye, 6 til BB, 5 stoppet) 

BB  +5 (5 nye, 6 TV stoppet, 5 stoppet) 

Opsagt 31.12.2022 2 (+4 uden udmelding) 

 
c. Bankkonti, status  
Jørgen gennemgik budgetopfølgning og udskrifter fra netbank. 
Med de stigende elpriser kommer denne post til at overgå det budgetterede, men ellers ikke noget at 
bemærke. 
En enkelt reparation, men udgiftsposten er stadig indenfor budgettet. 
 
d. Bedre vilkår og større indtjening til antenneforeningerne i fremtiden? 



Korsør Antenneselskab har startet et initiativ for at få TDC Net til at betale for brug af antenneforeningers 
net. Bestyrelsen har tilsluttet sig dette initiativ, og afventer spændt nyt om forhandlingerne. 
 
 
Ad pkt. 5) Status på renoverings- og udbygningsprojekter 

 
Ingen aktuelle projekter. 
 
Ad pkt. 6) Anlæggets tekniske status 

 
Der er har været lidt tekniske problemer ved Rynkebjerggård, men alt tyder på, at de er blevet løst. 
 
Ad pkt. 7) YouSee 

 
Det blev aftalt, at Christian tager kontakt til vores youSee konsulent, Christian Limkilde, for at få et møde i 
stand og en dialog og afklaring om kontrakten og forlængelsesmuligheder. Dan og/eller Jørgen bør også 
deltage. 
 
 
Ad pkt. 8) Meddelelser: 

 
a. Formanden  
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer  
 
Opfølgning på problemstillingen omkring TDC masten og vores gamle paraboler. Vi har tidligere talt om at 
masten (som ikke er vores) burde flyttes, og når TDC’s lejeaftale med kommunen en dag skal fornys, er 
dette nok chancen. Jørgen forsøger at skaffe mere information, så denne løsningsmodel kan afklares.  
 
Vi har fået nyt regnskabssystem, som vi skal have sat i gang. 
 
Ad pkt. 9) Næste møde 

 
Aftales efter mødet med YouSee 
 
Ad pkt. 10) Eventuelt 

 
Intet. 


