
Beslutningsreferat

for ordinær generalforsamling i

Lejre Kabelnet

Foreningen Lejre Kabelnet afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl. 18.30 hos 
Domus Felix, 1. sal, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til 

godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Villy Vibholt som dirigent og Dan Dreisig som referent. Villy og Dan blev valgt med 
applaus.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dermed beslutningsdygtig i samtlige 
punkter på dagsordenen.

Ad pkt. 2 Beretning

Velkommen til Lejre Kabelnets ordinære generalforsamling for året 2021!

Det er mindre end et år siden, at vi afholdt den seneste generalforsamling, så bestyrelsen har ikke så meget 
nyt at berette om i aften. I stedet har vi valgt at gå lidt mere i dybden med det marked, vi er en vigtig del af 
her i Lejre!

Medieforbrug 2021!

I rapporten ’Danskernes Medieforbrug 2021’, sætter DR Medieforskning tal og ord på tendenserne.

Udviklingen fortsætter i retning af mere lyd (podcast), mere streaming, mere sociale medier og mindre 
flow-tv. Cirka sådan kan udviklingen i danskernes medieforbrug opsummeres i overskrifter.



Når vi nu ved, hvordan udviklingen er, hvordan ”smelter det sammen” med vores tilbud til vores 
medlemmer? Og hvad med prisen?

Lejre Kabelnets medlemmer er godt stillet til at følge med udviklingen!

Lejre Kabelnet i 2021

2021 kan beskrives som endnu et godt og roligt år for foreningen som helhed.

Medlemstallet er stabilt, antallet af fejl er minimalt, og vi nyder godt af, at youSee jævnligt justerer deres 
produkter, så valgfriheden bliver mere og mere udbredt.

Bestyrelsen undrer sig over, at der ikke er flere medlemmer der gør brug af den gratis TV-boks, der følger 
med medlemskabet. Boksen giver mange muligheder, og alle kan hente én i youSee butikken i Roskilde.

Fremtiden for Lejre Kabelnet?

Bestyrelsen har i det forgangne år fortsat diskussionerne om foreningens fremtid. En klassisk 
antenneforening har i flere år ikke været relevant, når flere og flere vælger ”Bredbånd only” og i stigende 
grad ser tv via streamingtjenester. Hvad er youSees planer for antenneforeninger på coax-net? Hvor godt er 
vores net ”under jorden”?

Der er mange, relevante spørgsmål, men egentlig kun få rigtig, gode svar…

Fremtiden for Lejre Kabelnet er fortsat det primære fokusområde for bestyrelsen i 2022!

Lad mig lige gentage ”forudsigelserne”:

Det forventes, at i 2026/2027 skal der måske igen ske en opgradering af coax-nettene til 1.800 Mhz. 
(aktuelt opgraderes fra 862 Mhz til 1.218 Mhz). Men selv med en anslået ny opgraderingspris på 2.500 kr. 
pr. husstand, vil coax stadig være yderst konkurrencedygtigt i forhold til fiber.

Hvis det skulle blive aktuelt, vil vi fra bestyrelsen igen forsøge at blive pilot-projekt for opgraderingen, 
ligesom sidst til Docsis 3.1 (gratis)!

YouSee

youSee er fortsat vores samarbejdspartner, og samarbejdet er godt! Vi har en meget kompetent leverandør 
og samarbejdspartner i youSee.
youSee følger jo udviklingen tæt; de har store økonomiske interesser i at vedligeholde og udvikle 
samarbejdet med antenneforeningerne, og det nyder vi godt af.

Samarbejdet med ”Forenede danske antenneanlæg” (FDA)
 
Lejre Kabelnet er ikke længere medlem af brancheorganisationen ”Forenede danske antenneanlæg” (FDA). 
Efter at have været vidne til et meget uskønt forløb i FDA i 2021, hvor det til alles overraskelse fx kom frem, 
at formanden får 200.000 kr. om året i vederlag, valgte bestyrelsen at melde Lejre Kabelnet ud!
Regnskabsassistancen fra FDA vurderer vi ikke længere at have brug for, og vi har tegnet en ny forsikring 
hos Tryg. Medlemmerne vil ikke mærke en forskel efter udmeldelsen.



Økonomi

Regnskab 2021 viser et større overskud end længe set. Det havde vi ikke budgetteret med, men øgede 
tilslutningsafgifter og få reparationer har ført til overskuddet.

Vi lukkede sidste år ”det særskilte regnskab” for de nye udstykninger, hvor udgifter og indtægter 
balancerede flot. 

Foreningen har en fornuftig egenkapital, og det er bl.a. betryggende, når vi er forberedt på at skulle 
udbedre specifikke dele af vores net ”under jorden” – det er ikke billigt!

Vi fastholder kontingentberegningen, så vi tager udgangspunkt i et ”basiskontingent” for alle, og de 
medlemmer, der fortsat ønsker Grundpakken, betaler den faktiske pris herfor.

Antal medlemmer

Antal medlemmer

Bestyrelsen noterer med glæde, at vi fastholder antallet af medlemmer. Ultimo 2020 var vi 667 
medlemmer, og ultimo 2021 er vi 668 medlemmer.

Lejre Kabelnet, status ved årsafslutning 31.12.2021

Antal medlemmer

                                                    1.1.2022                                     1.1.2021                                    1.1.2020          

Medlemmer                             668                                              668                                             649
TV                                               560 (83%)                                 567 (85 %)                                581 (89 %)
Bredbånd                                  108 (475 routere)                   101 (477 routere)           68 (454 routere)                              

Ændringer, i forhold til 1.1.2021

TV                                               -7 ( 10 nye medlemmer, 4 fra Bredbånd, 16 stoppet )

Bredbånd                                  +7 ( 23 nye medlemmer, 5 har stoppet TV, 17 stoppet )

Opsagt 31.12.2021                   24 ( +9 uden udmelding )

Det er stadig et klart mindretal af vore medlemmer, der kun ønsker at have adgang til den hurtige og 
driftssikre bredbåndsforbindelse. De betaler ”basiskontingent”, der er med til at sikre, at alle brugere af 
vores kabelnet bidrager til vedligehold og drift.

Afrunding
 
Slutteligt vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for indsatsen i 2021.
Også en tak til Lars Bo, der hjælper med udarbejdelse af Årsrapport og budgetforslag, samt vores revisor, 
Carsten Nees.

Men ikke mindst en tak til jer medlemmer for løbende at holde os orienteret om jeres oplevelser - og på 
alles vegne udtrykke forhåbning om et roligt og driftssikkert 2022.



Husk: information om programmer, driftsstatus mv. findes på vores hjemmeside www.lejrekabelnet.dk, 
hvor det også er muligt at tilmelde sig et digitalt nyhedsbrev.

En andelshaver bemærkede til beretningen, at bestyrelsen det kommende år bør indarbejde oversigten 
over tilmeldinger på ydelsesniveau direkte som note i årsrapporten, som vedtaget på generalforsamlingen i 
2021. Dette tiltrådte bestyrelsen.

Efter gode indlæg fra forsamlingen konstaterede dirigenten, at beretningen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 3 Årsregnskab 2021

Jørgen Fangel gennemgik foreningens årsrapport 2021. Efter mulighed for spørgsmål bragte dirigenten 
forslaget til afstemning, hvorved Årsrapport 2021 blev enstemmigt vedtaget.

Det blev dog bemærket, at eventualforpligtelsen for så vidt angår foreningens forpligtelse over for YouSee i 
forbindelse med minimumstilmeldingerne fra de nye udstykninger burde have fremgået med beløb i 
årsrapportens note 1. 
Bestyrelsen beklagede dette forhold, og bemærkede hertil, at eventuelforpligtelsen potentielt kan udgøre 
kr. 125.961, hvilket vil fremgå af årsrapport 2022.

Ad pkt. 4 Forslag

Da der ikke var modtaget forslag udgik punktet.

Ad pkt. 5 Budget 2022

Jørgen Fangel gennemgik bestyrelsens forslag for budget 2022.  Efter mulighed for spørgsmål, hvor særligt 
bestyrelsens ønske om at finde en løsning for foreningens udstyr på TDC Nets mast ved Rynkebjerggårdsvej 
bragte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning, hvorved Budget 2022 blev enstemmigt vedtaget.

Der var konsensus i forsamlingen om, at bestyrelsen frem mod næste års budget bør forberede en oversigt 
over forventningen til udgifter til den forestående opgradering af udstyr, og medtager denne overvejelse i 
dens forslag til budgettet.

Ad pkt. 6 Valg af formand

På valg som formand for en 1-årig periode var Christian Bordinggaard. Christian blev genvalgt med applaus.



Ad pkt. 7 Valg til bestyrelse 

På valg som menige bestyrelsesmedlemmer var René Mikkelsen og Dan Dreisig. René og Dan blev genvalgt 
med applaus.

På valg som bestyrelsessuppleant var Kaj Schröder, idet Kaj ikke stillede sit kanditatur til rådighed til 
genvalg. I stedet stillede Carsten Møller op og valgtes med applaus.

Ad pkt. 8 Valg til revisor

På valg som revisor var Carsten Nees. Carsten blev genvalgt med applaus.

På valg som revisorsuppleant var Keld Rønde. Keld blev genvalgt med applaus.

Ad pkt. 9 Eventuelt

Dirigenten ytrede en ros til bestyrelsen for dens arbejde, hvilket bifaldtes med applaus fra forsamlingen.

Kl. 19.53 takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede den ordinære generalforsamling for 
afsluttet.

Dato:

Dirigent: Referent:

________________________________________ ________________________________________
Villy Vibholt Dan Dreisig


