HASLEV ANTENNELAUG
Udsat ordinær generalforsamling
Tidspunkt:
Sted:

Onsdag, den 16. september 2020, kl. 19.00
Odd Fellow Logen, Gamle By 4, Haslev
Dørene åbnes kl. 18.30

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. Beslutning om evt. overskuds anvendelse
5. Eventuelle forslag
6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent)
for det løbende regnskabsår
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
Bestyrelsen

Kære medlem
Det, som har fyldt mest i 2019, har helt klart været konflikten mellem youSee og Discovery
Networks. Dette har været en konflikt, som vi helst havde været foruden, men samtidig så må vi
sige, at det som udløste denne konflikt, delvist har været et ønske om at skabe mere valgfrihed til
det enkelte medlem.
Siden youSee og Discovery meldte ud offentligt, at de ikke kunne nå til enighed om at beholde
Discoverys kanaler i youSees netværk, så har vi oplevet en kraftig interesse fra medlemmer, som
har ønsket at vide hvilke konsekvenser, det ville få. Og indtil det sidste så håbede vi på, at der ville
findes en løsning, men desværre så blev d. 31. december 2019 den hidtil sidste dag, hvor vi kunne
sende Kanel 5, Kanal 4 og alle de andre kanaler ud i vores anlæg.
Vi har ikke længere forventning om, at Discovery vælger at genoptage forhandlinger med youSee,
da deres udmeldinger til andre partnere, bærer præg af samme holdning, om at det er alt eller intet i
forhold til at skulle aftage deres 11 kanaler. Derudover er deres melding, at de fokuserer 100% på
deres DPLAY-platform. Vi håber, de kommer til fornuft og vælger at komme tilbage til det brede
samarbejde til alles fordel.
Dette har så afledt, at der skete en noget større omlægning af kanaler i pakkerne, hvilket vi absolut
kan se på vores medlemmers valg af pakker. Hvor vi i rigtig mange år har haft en fordeling, der lå
stort set ligeligt fordelt med 33% i hver pakke, så er vi i dag 34% i grund og mellempakkerne, mens
fuldpakken har mistet pusten, så kun 27% af vores medlemmer har i dag fuldpakke. Til gengæld så
fortsætter vores internet-only med at vinde indpas og er nu på lige over 5%.
Udover de udfordringer vi har mødt ved ovenstående, så har vi i 2019 fået afsluttet flere
udbygninger af anlægget. Og vi har nu over 4.800 husstande i Haslev, som vi kan tilbyde kvalitets tv
og internet gennem vores samarbejde med youSee.
Og gennem vores samarbejde med youSee har vi afholdt nogle arrangementer, for at oplyse jer
som medlemmer om hvad for nogle fordele man har, som medlem i Haslev Antennelaug og som
kunde hos youSee.

ANTENNELAUGETS BESTYRELSE:
Jan Dalum (på valg)
Egon Thomsen
Thomas Westermann (på valg)
Daniel Fussing
Klaus Simonsen (på valg)
Kurt Grandal
Steen E. Filborne (på valg)

Jf. dagsordenens pkt. 5 er der ikke modtaget nogle forslag fra medlemmer.

ANTENNELAUGETS KONTOR OG SEKRETARIAT:
Nørregade 10, 4690 Haslev, tlf. 56 31 54 40.
Åbningstider: Tirsdag 13-14 & torsdag 13-17.
www.haslevantennelaug.dk - e-mail: haslevantennelaug@haslevnet.dk.
Hertil rettes alle henvendelser vedr. kontingent, flytning, tilmelding og pakkeskift
etc.

Disse priser er totalpriser, inklusiv driftsbidrag, programbetaling, CopyDan afgift mv. og gælder også
for Bland-Selv (10) Mellempakke og Bland-Selv (36) Fuldpakke. Internet-only er uden TV-pakke.

NB! Af hensyn til adgangskontrol skal udfyldt adgangsbevis / fuldmagt
medbringes til generalforsamlingen

Jf. dagsordenens pkt. 6 indstiller bestyrelsen til flg. medlemsbidrag for 2020:
Grundpakken

Mellempakken

Fuldpakken

Internet-only

2.559 kr.

4.644 kr.

6.204 kr.

625 kr.

Ved evt. rykkerskrivelser vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,-, ligesom der vil blive givet et
betalingsvarsel iht. vedtægterne. Herefter vil signalet blive afbrudt uden yderligere varsel, og evt.
genåbning vil medføre et gebyr, pt. fastsat til kr. 800,-.
Pr. 31/12 2019 udgjorde medlemstallet 3.360.
Bestyrelsen

