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Den 3.4.2018 
 
 
 

Hermed indkaldes til FSAs ordinære generalforsamling 
tirsdag den 24.4.2018 kl. 19.30 i Fredensborg Gl. Bio, 
Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg 
 

Kære medlem (1) 

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalfor-
samling 201. Der bydes på vand og øl under mødet. 

Denne indkaldelse med alle bilag i et samlet dokument er den 3.4.2017 udsendt til alle medlem-
mer med registreret e-mail-adresse sammen med Nyhedsbrev nr. 12, jf. vedtægternes § 7, 
stk.3. Indkaldelsen med bilag samt vedtægter kan ses og downloades fra foreningens hjemme-
side, www.fsanet.dk, Foreningen => Generalforsamling.  

 

 

D a g s o r d e n: 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår advokat Mads Cramer, ADVODAN Helsingør, som dirigent. 

Bestyrelsen har udpeget sin sekretær Mogens Rasmussen til at udarbejde protokollat (beslut-
ningsreferat), jf. vedtægternes § 9, stk. 4. 

Bestyrelsen foreslår de valgte revisorer Hans Jørgen Jensen, K501, og Birte Ravn, M103, 
valgt som stemmeudvalg. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Bestyrelsens beretning ses nedenfor. 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Revideret årsregnskab for 2017 med blank revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles 
godkendt. 

 

                                                 
(1) Vedtægternes § 4: 

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til 
foreningen, har ikke stemmeret. 

Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. 
 Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 
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4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne 
Der er pr. 1.3.2018, som er den vedtægtsmæssige frist i § 4, stk. 5, ikke indkommet forslag fra 
medlemmer. 

 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster 
I henhold til vedtægternes §6, stk. 3 har bestyrelsen med Nyhedsbrev nr. 17-2017 den 19.12.-
2017 udsendt budget for 2018 med tilhørende bemærkninger, der umiddelbart er gældende ind-
til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Nyhedsbrev og budget 2018 vedlægges på ny. 
Budgettet indstilles til endelig godkendelse. 

Forslag til kontingent og takster ses nedenfor. 
 
 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
Efter vedtægternes § 6 ledes foreningen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 
2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. 

Poul Juul, K532, der er formand og kasserer, blev valgt i 2017 for 2 år og er derfor ikke på 
valg. 

Henrik Vetter, K420, blev valgt i 2017 for 2 år og er derfor ikke på valg.  

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2016. Nis ønsker ikke genvalg pga. arbejdsmæssig belastning, 
men vil gerne beholde tilknytning til bestyrelsen som bestyrelsessuppleant, se nedenfor. 

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2016 for 2 år, og er villig til genvalg. 

Jan Nørskov Pedersen, M339, der er næstformand, blev valgt i 2016 for 2 år, og er villig til 
genvalg.  

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, blev i 2017 valgt for 1 år som suppleant, og er villig 
til valg som bestyrelsesmedlem for 2 år (i stedet for Nis Engholm). 

 
Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, blev i 2017 valgt for 1 år som suppleant, er villig til 
genvalg for 1 år, medmindre han bliver valgt som bestyrelsesmedlem. 

Nis Engholm, K424, der har været bestyrelsesmedlem siden 2009 og næstformand i 5 år, er 
villig til valg som suppleant for 1 år.  

Hvis Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, bliver valgt til bestyrelsen, kan der kan vælges 
endnu en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at kandidere. 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2017 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. 

Birte Raun, M103, blev i 2016 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. 

Claus Parkhøi, M501, blev i 2017 valgt som revisorsuppleant for 1 år og foreslås genvalgt. 
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8. Eventuelt 
 

Med venlig hilsen 
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Fredensborg Søparks Antenneforening 
www.fsanet.dk    mit.fsanet.dk    

 

 
Kontakt, support og service: Tlf. 44 40 34 80 – fsa@fsanet.dk 

Postadresse: Kovangen 532, 3480 Fredensborg 
Bank: Handelsbanken i Fredensborg, reg.nr. 6301, kontonr. 2009692. 

Tilsluttet A2012 – Antennesammenslutningen af 2012 
 

Den 3.4.2018 
 
 
Generalforsamling 24.4.2018 

 

Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 

1. Information, nyhedsbreve, hjemmeside og beretning 
Bestyrelsen har udsendt nyhedsbreve nr. 4-17 i 2017 og nr. 1 – 12 i 2018. Bestyrelsen 
henviser til disse nyhedsbreve, der alle findes på vores hjemmeside www.fsanet.dk.  

På hjemmesiden, der til stadighed ajourføres efter behov indtil februar 2018, hvor den 
blev hacket, er der informationer om stort og småt. Hvis nogen mangler noget, lægger vi 
det ud straks ud på hjemmesiden. 

95% af medlemmerne modtager nyhedsbrevene elektronisk, dvs. som vedhæftet fil eller 
e-mail. Vi omdeler nyhedsbrevene på papir til de aktuelt knap 2% (5 medlemmer), der 
har anmodet om det. Fortrinsvis ældre medlemmer uden pc. De resterende medlemmer 
har valgt selv at holde sig orienteret, måske på hjemmesiden. 

Bestyrelsen finder det overflødigt at gentage alle de informationer, der er i nyhedsbreve 
og på hjemmesiden og henviser derfor til disse som en del af denne beretning. Vi besva-
rer naturligvis gerne de spørgsmål, der måtte være, både til denne skriftlige beretning og 
til nyhedsbreve og hjemsiden. 

 

2. Hvad kan man få for 240 kr. om måneden? 
Man kan i FSA få en pakke bestående af tv, WebTV, fri-valgs-tv-muligheder, internet, IP-
telefoni, gratis indbetaling samt vedligeholdelse, support alle ugens dage og administrati-
on.  

Det er 27 kanaler i tv-grundpakken, 20 tv-kanaler i grundpakkens WebTV, der kan ses 
overalt i EU, internet 10/3 Mbit og forbrugsafregnet telefoni. Det vælger mere end 40% 
af vores medlemmer at abonnere på.  

Ingen andre kan levere så billigt. YouSee tager mere end det dobbelte for det samme. 

Fra det grundudbud kan ethvert medlem selv efter egne ønsker og behov vælge at op-
gradere til mere telefoni og hurtigere internet til rimelige priser, fordi vi selv producerer 
dette, og til flere tv-kanaler til sommetider urimelige priser fastsat af udbyderne. 

Siden vi fik eget internet i 2013, har det være bestyrelsens ”digitale vision” at levere så 
billigt. Det lykkes stadig.  

 
3. Mere fibernet, ø-opdeling og fordobling af internetkapaciteten 
Årets største projekt har været nedgravning af fiberkabel fra hovedstationen i Rytter-
vænget til forstærker Kovangen 234 og herfra videre til Kovangen 201. Generalforsam-
lingen godkendte i 2017 projektet, som var budgetteret til 150.000 kr., men med en 
ramme op til 200.000 kr. De 150.000 kr. var afsat i budgettet og bestyrelsen blev 
bemyndiget at tage de sidste 50.000 kr. fra egenkapitalen, hvis det blev nødvendigt. 
Projektet blev undervejs udvidet og endte med at koste 177.000 kr.  

Der gennemførtes udbud af gravearbejde, nedlægning af rør og trækning af fiber i juni 
2017. 4 entreprenører, der blev indbudt, afgav alle tilbud, der lød på fra 58.000 kr. til 
115.000 kr. for det samme arbejde.  
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En nærmere undersøgelse af de indkomne tilbud viste, at firmaet Eltels tilbud, der var 
det billigste, også var det bedst dokumenterede og med de bedste garantier og fine 
referencer. Bestyrelsen antog derfor dette tilbud. 

I forhandlingerne med Eltel viste det sig også muligt at realisere det næste projekt på 
hylden, nemlig nedgravning af rør og fiber fra forstærker ved Kovangen 234 til Kovangen 
201, hvor der allerede tidligere var nedlagt 10 m. trækrør i forbindelse med grundejerfor-
eningens dræningsarbejde på stedet. Eltel kunne gennemføre dette supplerende arbejde 
for kun 22.000 kr., hvis det blev udført sammen med det første gravearbejde. Selv om 
det lå uden for det godkendte projekt, valgte bestyrelsen at acceptere også dette tilbud, 
for dermed blev hele vores interne struktur dækket med fiberforbindelser fra hovedstati-
onen til Kovangen 234 og 201. Og med et i 2012 nedlagt trækrør fra Kovangen 234 til 
Maglegårdsvej 217 vil der også nemt kunne trækkes fiber til Maglegårdsvej, når/hvis det 
bliver nødvendigt. Hermed er vi heller ikke mere afhængige af det gamle coaxkabel un-
der Endrupvej. Der er nedlagt 96 fiberpar fra hovedstationen til både Kovangen 234 og 
Kovangen 201. Så der er ingen grænser for de muligheder, vi har for i fremtiden at 
udbygge nettet med fiber, f.eks. til hver enkelt stikvej, hvis det bliver nødvendigt, uden 
at det koster en bondegård. Det har også været bestyrelsen ”digitale vision” i mange år. 
Husk dertil, at der i 2013 blev lagt fiber og et ekstra rør fra hovedstationen til hovedvej 
A6, hvorfra der er fiberforbindelse til mange leverandører. Så nu er der fiberforbindelse 
og dermed adgang til internettet direkte fra vores område til hele verden. Ikke bare 
virtuelt, men fysisk. 

Samarbejdet med Eltel forløb gnidningsløst, men arbejdet trak dog med vores accept 
noget ud. Det skulle være afsluttet i september, men blev først færdigt i november. Den 
heftige regn sidst i 2017 gjorde, at vi ikke kunne acceptere at modtage færdigmelding på 
arbejdet. I stedet tilbageholdt vi 5.000 kr. til evt. retablering i foråret 2018, hvilket Eltel 
accepterede.  

Samlet over 2017 og 2018 er regnskabet for projektet: 

Køb af brugt CMTS (til fordobling af internetkapacitet)…………  40.000 kr. (betalt 2017) 

Fibernedlægning, gravearbejde, fiber, splidsning ……………………  82.034 kr. (betalt 2017) 

Opkobling af CMTS, forstærkere, noder ………………………………….  55.000 kr. (betalt 2018) 

I alt                   177.034 kr.  

                 ======== 

CMTS er vores centrale enhed til internet (Cable Modem Termination System). 

Af de 177.034 kr. er de 5.000 kr. tilbageholdt til retablering.   

Resultatet af dette er blevet en fordobling af vores internetkapacitet fra 400 Mbit til 800 
Mbit og opdeling af det samlede kabel- og fibernet i 2 fremvejs-øer og 4 returvejs-øer. 
Med denne opdeling får vi også bedre styr på de problemer med elektrisk støj, der af og 
til generer netværket.  

Samlet ser opdelingen sådan ud:  
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Nogle har spurgt, om vi skulle trække fiber ud til hvert enkelt hus. Svaret er, at hvis man 
i dag bygger nye huse, så trækker man fiber til internet og tv. For os er svaret, at vi ikke 
får højere hastighed eller bedre kvalitet ved at erstatte det coax-kabel, vi har haft 
liggende i jorden i 25-43 år, med fiber. Både fiber og coax begge kan levere Giga-
hastigheder (1.000 Mbit).  

Derimod vil bestyrelsen de kommende 2-3 år udskifte de passive og måske også aktive 
komponenter i kabelnettet, men beholde de kabler, vi har. Erfaring fra andre kabelnet og 
teoretiske beregninger dokumenterer, at det giver et meget støjfrit og stabilt net. Det 
kommer til at koste 1.000-1.500 kr. pr. husstand, men udgiften tages over den løbende 
drift. I modsætning til dette vil udskiftning til fiber til alle koste os hver især 6-10.000 kr. 
Men denne ændring har vi sikret vores net en høj ydelse mere end 10 år frem i tiden. 
Men måske skal vi senere trække fiber til hver enkelt vej, der så bliver en ø. Denne 
udgift vil være til at overse. 

Med denne opgradering af nettet vil vi være klar til i fremtiden at modtage internet fra 
andre operatører, hvis det skulle vise sig mere fordelagtigt end fortsat drift af eget inter-
net.    

Alle priser i pkt. 3 er ekskl. moms. 

 
4. Internetpriser 
FSA ligger fortsat suverænt i spidsen hvad angår kvalitet, hastighed og priser på inter-
net. Vores aktuelle, lave priser, som er uændrede siden 2013, mens hastighederne er sat 
op, er: 

  10/3 Mbit:    99 kr. pr. måned. 

  50/20 Mbit:  159 kr. pr. måned. 

100/30 Mbit:  239 kr. pr. måned. 

Energistyrelsen har netop etableret en hjemmeside, hvor alle både kan checke hastighe-
der, leverandører og priser: www.tjekditnet.dk. Den viser følgende mulige leverandører i 
vores område inkl. fsanet.dk. De andre har disse priser: 

GigaBit:  35/12 Mbit: 249 kr. pr. måned  

Gigabit:  70/24 Mbit: 349 kr. pr. måned (via 2 TDC telefonlinjer) 

Hiper:   54/20 Mbit: 219 kr. pr. måned  

Mit Tele:   5/0,5 Mbit: 219 kr. pr. måned 

Mit Tele:  70/10 Mbit: 319 kr. pr. måned 

YouSee/TDC:  20/2 Mbit:   249 kr. pr. måned 

YouSee/TDC:  80/10 Mbit: 279 kr. pr. måned 

DanskNet:  50/16 Mbit: 199 kr. pr. måned 

KvikNet:  55/20 Mbit: 219 kr. pr. måned. 

Telenor:  55/20 Mbit: 249 kr. pr. måned. 

De andre leverandører leverer over TDCs telefonnet, og deres anførte hastigheder er de 
forventede højest opnåelige hastigheder. Ofte er hastighederne lavere. FSAs leverer altid 
de hastigheder, vi annoncerer med. FSA har altså både det billigste og det hurtigste 
internet.  

 
5. Support og service til alle medlemmer 
Fra 1.6.2017 skiftede vi leverandør af service og support fra Panther Applications A/S til 
Glenten. Mens Support tidligere kun omfattede internet, dækker det nu både internet og 
tv. Samtidig kunne vi reducere udgiften væsentligt, hvilket allerede kan ses på regnska-
bet for 2017.  
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Vi opfordrer igen alle medlemmer til at bruge nedenstående telefonnummer eller e-mail 
til support, hvis man har problemer med tv eller internet. Det sker, som vi har skrevet på 
hjemmesiden og i et par nyhedsbreve, således: 

FSA support: Ring 44403480, tryk 1. Eller send mail: support@fsanet.dk  
Åben: Hverdage kl. 10.00 – 16.00 og 17.00 – 20.00.  
Lørdage, søndage og helligdage: kl. 10.00 – 14.00. 
Support dækker alle medlemmer af FSA og er gratis.  
Internetsupport omfatter fejlafhjælpning, der vedrører internetforbindelsen, modem, rou-
ter, det trådløse netværk i modem og tilsvarende, der relaterer sig til internetforbindel-
sen. Support rådgiver også om tv-problemer, herunder conax-kort og WebTV. 

Supoport tilkalder tekniker, hvis det ønskes af medlem. 

Der er således ikke mere grund til at ulejlige et bestyrelsesmedlem med fejlmeldinger. 
Men i øvrigt tager vi i bestyrelsen altid gerne en ”antennesnak” med medlemmerne på 
tlf. 44403480. 

3 huse ejes af eller udlejes aktuelt til udlændinge, som ikke eller dårligt taler eller forstår 
dansk. Det har givet bestyrelsen udfordringer, for det kan være tidsmæssigt krævende at 
forklare disse personer, hvordan antenneforeningen fungerer. Vi byder naturligvis disse 
udlændige hjertelig velkomne i vores område, og efter drøftelse i bestyrelsen har vi be-
sluttet følgende: Udgangspunktet er, at når man bosætter sig i et andet land, må man 
lære at klare sig på landes sprog. Både bestyrelsesmedlemmer og support tilbyder sam-
taler og hjælp på engelsk eller andre sprog, som vi behersker hver især. Men vedtægter, 
skrivelser, nyhedsbreve, hjemmeside og vejledninger bliver ikke oversat til andre sprog. 
Ved udlejning anbefaler vi husejer = udlejer at beholde medlemskabet af FSA og lade 
abonnement på tv og internet være en del af ”pakken” til lejer.   

 

6. Aftaler om tv-signaler fra Glenten 
Efter problemer med forstyrrelser i tv-signalerne på grund af uvejr over paraboler, fik vi i 
efteråret 2017 omlagt modtagelsen af DRs signaler til at foregå på fiber fra Teracom, der 
distribuerer alle danske tv-kanaler over hele landet. Samtidig fik vi forøget billedkvalite-
ten på DRs tv-kanaler fra 720p til 1080i (uddybes gerne, hvis det ønskes). 

Siden efteråret har der været et særdeles utilfredsstillende forhandlingsforløb med tv-
leverandørerne (TV2, Viasat/MTG, Discovery og Canal Digital), som gentagne gange ikke 
leverer eller svarer på, hvad de lover. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og der vil 
blive gjort nærmere rede for sagen i den mundtlige beretning på generalforsamlingen.  

Vi har i det forløbene år på alle måder haft et godt samarbejde med Glenten og de andre 
sjællandske foreninger, der modtager tv fra Glenten. FSA’s formand har deltaget i 2 
repræsentantskabsmøder i Glenten og i Glentens generalforsamling. 

Da vi endnu ikke kender tv-priserne fra 1.4.2018 har vi udsat opkrævning for disse hos 
medlemmerne. Det vil sandsynligvis ske den 1.7.2018. 

 

7. Negative renter: Minus til plus 
FSAs bankforbindelse er vores eneste lokale bank, Handelsbanken, som vi normalt har et 
fint samarbejde med. Men Handelsbanken har nu meddelt, at de fra 1.3.2018 vil opkræ-
ve 0,5% i negative renter på vores indestående. Allerede den første måned har det 
kostet os 321 kr. Det vil koste os ca. 5.000 kr. om året. Det er vi meget utilfredse med, 
men banken lader sig efter flere forsøg ikke rokke.  

Vi har overvejet at skifte bank, men det er en omfattende og arbejdskrævende proces, 
og vi er ikke sikre på, om andre banker ikke kunne finde på det samme. 

Efter drøftelse med andre antenneforeninger på repræsentantskabsmødet i A2012 i janu-
ar, har vi fået kendskab til muligheden for uden risiko af anbringe overskudslikviditeten 
op til 750.000 kr. i en anden finansiel virksomhed til en positiv rente på 1 %. Det er en 
metode, som også vores revisor anbefaler, så det vil vi gøre.  
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8. Medlemstal 
Medlemstallet har udviklet sig, som det ses af nedenstående tabel, der også viser udvik-
lingen i medlemmernes valg af tv-pakker. 

 
Den 1.1.2018 var vi 228 internetmedlemmer svarende til 73% af alle medlemmer. 

Vi har haft en rigtig fin udvikling på internet siden vi startede 1.7.2013, som det fremgår 
af nedenstående tabel og figur: 

 
 

9. Forstyrrelser og pixeleringer 
I et moderne højtydende kabelanlæg, kan der være mange kilder til forstyrrelser i bille-
der, lyd og internet.  

I sommeren 2017 havde vi problemer med uvejr, der forstyrrede modtagelsen af tv på 
parabol fra satellit hos Glenten. Det er blevet løst med nye fiberforbindelser, se ovenfor.  

Fra 22.12.2017 til 5.1.2018 havde vi problemer med pixeleringer af billeder. Fejlen lå hos 
GlobalConnect, og på et forhandlingsmøde med firmaets topledelse den 28.2.2018 bekla-
gede de meget både fejl og den dårlige fejlretning. Der var nok gået ”juleferie” i sagen, 
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der også skyldtes forveksling af nogle linjenumre, så man søgte efter fejlen forkerte ste-
der. Ledelsen er gået fuldt ind i arbejdet med at hindre gentagelser. 

Aktuelt kunne det se ud som om Radius’ opsætning af fjernaflæste el-målere måske kan 
forstyrre nogle medlemmers tv-billeder. Det arbejder vi med. 

Vi er også for nylig blevet gjort kendt med, at TDC netop har opsat nye antenner på 
masten ved Endrupvej. De leverer 4G telefoni med LTE-teknik, og de giver betydelige 
bedre mobiltelefonforbindelser. Men de kører på de frekvenser i 800 Mhz-båndet, der 
tidligere blev brugt til kabel-tv i kablerne. Vi bruger ikke aktuelt disse frekvenser, så det 
burde ikke give problemer. Men det gør det måske alligevel. Ikke i FSAs net, men i 
medlemmernes husinstallationer, som måske ikke er 100% tætte, hvad de skal være.   

Oftest – i ca. 95% af tilfældene - ligger pixeleringsfejl og andre forstyrrelser i 
medlemmernes egne husinstallationer og stikledninger. Et bøjet kabel, en plasticsamling, 
en løs forbindelse, en støvsuger, der har slået til tilslutningen, en mobil enhed eller en 
motor, som genererer støj. Mulighederne er mange.  

Der er fra tv-kamera eller studie til vores tv-apparater myriader af fejlmuligheder, og på 
alle dele af strækningerne arbejdes der for at reducere risikoen for fejl. Men som man 
kan læse i pressen for mange teleselskaber, sker der af og til fejl og afbrydelser. 

Vores tekniker har for nylig checket FSAs netværk, og der er ikke fundet fejl heri.   

Vi må derfor opfordre medlemmer, der konstaterer pixeleringer eller fejl i deres tv-
billeder om at kontakte Support, se ovenfor. Hvis Support ikke kan løse problemet, kan 
de tilkalde en tekniker, der så kommer og checker medlemmets egne installation. Et 
check af hele installationen koster kun 295 kr. Udbedring sker efter den med teknikeren 
aftalte prisliste, der ligger på hjemmesiden. 

 

10.  Telefoni: Evercall 
Pr. 1.1.2018 har 64 medlemmer IP-telefoni hos evercall, et fald på 13, heraf 32 forbrugs-
afregnede (til 20 kr.), resten med fri tale til 79 kr. om måneden. 24 medlemmer har 
mobiltelefon hos evercall mod 27 sidste år. 
Som noget helt nyt – og betydningsfuldt for en del af vores medlemmer med dårlig 
mobilforbindelse – kan evercall nu levere Voice over IP, altså mobiltelefoni, der fungerer 
ved at mobiltelefonen kobler sig på husets wifi, når man er i huset. Det er afprøvet og 
kan anbefales. 

 

11.  Radio 
YouSee, Stofa og nu også Glenten har slukket for FM-radio på sit kabelnet. FSA leverer 
fortsat FM-radio-signaler i vores net, som generalforsamlingen besluttede i 2016. FSA 
fortsætter med FM-radio på vores net, så længe det giver mening.  

Allerede nu er det næsten umuligt at købe nye FM-radioer i god kvalitet. Staten har 
planlagt at lukke for udsendelse af FM-radio, når mere end 50 % af befolkningen er 
overgået til digital radio, dvs. DAB+ og internetradio. Det sker formentlig om 1-2 år. Vi 
regner med at slukke for FM på kabelnettet samtidig med, at der lukkes for FM-radio i 
luften. Ellers hvis vores FM-sende-udstyr går i stykker. 

Staten har besluttet af skifte fra DAB til DAB+ den 1.10.2017, hvor gamle DAB-radioer 
holdt op med at virke. Norge har lukket alt luftbåret FM-radio i 2017 og overgået til 
DAB+. Der er ingen planer om at sende DAB+ i FSAs net. 

 

12.  Ulovlige antenner 
Bestyrelsen vil fortsat gøre beboere i området opmærksom på ulovligt anbragte 
paraboler og UHF-antenne opsat på gavlen i strid med lokalplan F27. 
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13.  Hjemmesiden www.fsanet.dk hacket 
Som vi har skrevet til medlemmerne, blev vores hjemmeside i februar 2018 hacket. 
Vores backup kunne redde alle siderne og deres indhold, der fortsat kan findes og 
bruges. 

Bestyrelsen overvejer om vi vil søge at genskabe den gamle forside, eller om vi vil 
foretage større ændringer, når nu ”lejligheden byder sig”. 

 

14.  Forsikring 
FSA har en bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring samt lovpligtig ansvarsforsik-
ring for personer, der arbejder for FSA. 

Teknisk udstyr i hovedstationen er forsikret mod pludselig skade som brand, storm, 
hærværk m.m. for 1 mio. kr. 

Alle forsikringer er tegnet gennem vores brancheorganisation Antennesammenslutningen 
af 2012 til særdeles rimelige priser. 

 

15.   Stormsikring omkring hovedstationen 
I forbindelse med stormen Bodil den 29.11.2015 væltede et af tre høje lærketræer, som 
står få meter fra FSA’s hovedstation. Efter formandsskifte i Grundejerforeningen Trekan-
ten har vi nu fået mundtligt tilsagn om, at foreningen vil fælde de to andre træer. FSA 
har tilbudt at bære en del af omkostningerne. 

 

16.   Økonomi 
Regnskab aflægges under dagsordenens pkt. 3. 

Som medlem af FSA sparer man fortsat 1.000-4.000 kr. om året ved brug af foreningens 
tilbud. Tilsammen sparer FSAs aktiviteter formentlig medlemmerne for i alt omkring 1 
mio. gode beskattede kroner om året. Et beløb, som medlemmerne tilsammen skulle 
betale, hvis vi valgte at blive individuelle kunder hos teleselskaber i stedet for at have en 
antenneforening. Derfor giver det fortsat mening af drive en antenneforening. 

Salgsprisen for et anlæg som vores, hvis f.eks. YouSee eller Stofa skulle være interesse-
ret i at købe det, har i mange år ligget på ca. 5.000 kr. pr. tilslutning. Mens tendensen 
forrige år var faldende, har der sidste år vist en stigning, og nogen nævner en pris på 
10.000 kr. pr. tilslutning. Altså en samlet værdi på 2-3 mio. kr., som ikke er bogført. 
Hvis vi sælger anlægget, bliver provenuet udloddet til medlemmerne. Det er skattepligtig 
indkomst, medmindre salgssummen doneres til velgørende eller almennyttige formål. 

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at foreningen skal tilstræbe at have en likvid 
egenkapital på ikke under 400.000 kr. – eller godt 1.000 kr. pr. medlem til imødegåelse 
af pludseligt opståede behov for reparationer eller investeringer.  

De kontingenter, der blev fastsat i budgettet og som blev opkrævet fra 1.1.2018, var på 
tv-siden kun for 1. kvartal. Når endelige tv-priser kendes, og formentlig den 1.7.2018, 
opkræves for tv for resten af året. Copydan-afgifter for ophavsrettigheder opkrævedes 
den 2.1.2018 for hele året. De er fastsat på grundlag af pakkevalg den 31.12.2017, som 
reglerne foreskriver. De er reduceret med for meget opkrævet Copydan-afgift for 2017. 

Kontingent for teknik og administration er opkrævet med 565 kr. for hele 2018, hvilket 
beløb er uændret siden 2013. 

 
17.   Persondataforordningen træder i kraft den 25.5.2018 
Forordningen og den nye danske databeskyttelseslov, som endnu ikke er vedtaget af 
folketinget, har til hensigt at skabe yderligere tryghed og beskyttelse af borgernes per-
sonlige data. Også for antenneforeningen skal vi leve op til disse regler, og det arbejder 
vi med at sikre. Der må således kun registreres persondata, der er nødvendige for at 
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foreningen kan levere de ydelser, medlemmerne ønsker. Der skal sikres medlemmerne 
indsigt i de data, vi har registreret, og vi skal slette de data, som vi ikke mere har brug 
for. Vi arbejder sammen med Panther Applications, der leverer vores administrationssy-
stem, og A2012, på at få systemer, der bedst muligt sikrer medlemmernes data. Når 
arbejdet er fuldført sendes resultatet ud til alle medlemmer. 

De store bøder, som den nye forordning kan medføre, er ikke det, der driver værket. Det 
er derimod sikringen af medlemmernes persondata. Myndighederne er langt bagud med 
nye regler og vejledning, og de har selv udtalt, at de ikke gør rundt med bødeblokken fra 
ikrafttrædelsesdatoen. 

 
18.  Samarbejde med andre antenneforeninger 
FSA har både direkte og gennem medlemskab af Antennesammenslutningen A2012 
(A2012) samarbejdet med en række andre antenneforeninger, hvilket igen i år har givet 
et stort udbytte ved udveksling af viden og erfaring.  

Poul Juul blev i januar 2017 valgt for 2 år som næstformand i A2012. Han har deltaget i 
4 repræsentantskabsmøder i 2017 samt en række andre møder. 

 

19.   Bestyrelsen 
Fysiske bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden. Men mange løbende sager 
klares dagligt ved mailkorrespondance. Der er informationer på mail næsten hver dag. 

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. 

Bestyrelsen modtager skattefri godtgørelser til kontor, telefon m.m. Formanden får ikke 
godtgørelse, men driver foreningens kontor for foreningens regning til udstyr m.m. Alt i 
overensstemmelse med gældende skatteregler. 

Evercall stiller IP-telefon frit til rådighed for bestyrelsen, dog kun til opringning inden for 
Danmarks grænser.  

Bestyrelsesmedlemmer bliver understøttet med en lidt højere internetkapacitet til brug 
for foreningsarbejdet. 

Der er ikke modtaget andre ydelser eller gaver fra leverandører eller andre – bortset fra 
enkelte flasker, chokolade og lignede omkring juletid. 

Bestyrelsen har et godt, løbende samarbejde med bestyrelsen for Grundejerforeningen 
Fredensborg Søpark, f.eks. om gravning, klipning omkring standere m.m. Bestyrelsen 
understøtter arbejdet med Den Grønne Vision med 5 internetabonnementer på samme 
vilkår, som gælder for FSAs bestyrelsesmedlemmer. 

FSA har fra 2017 også haft et godt samarbejde med Grundejerforeningen Trekanten.  
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FSA Nyhedsbrev nr. 17 – 2017 

 

Den 19.12.2017 
 

1. FSA Budget 2018, kontingent m.m. 
Budgett 2018 er nu godkendt af bestyrelsen og vedhæftes til orientering. Budgettet er lige som regn-
skaber uden moms. Budgettet skal godkendes endeligt på generalforsamlingen den 24.4.2018, men 
gælder indtil da som grundlag for antenneforeningens økonomi, kontingenter, takster og gebyrer. 

Budgettet for 2018 balancerer med et overskud på knap 5.000 kr. For 2017 regner bestyrelsen med 
et overskud på ca. 7.000 kr. Revideret regnskab udsendes til medlemmerne senest 3 uger før 
generalforsamlingen. 

Kontingentopkrævning 2018 udsendes inden jul direkte fra Nets enten pr. brev eller via 
Betalingsserice (BS) for januar, eller fra FSA med e-mail afhængig af, hvad man har bestilt, med 
opgørelse for hvert enkelt medlem efter gældende takster. Samtidig opkræves for individuelt valgte 
kanaler, pakkeskift samt for andre ydelser bestilt indtil 1.1.2018. 

Bemærk at opkrævning af tv-afgift denne gang kun dækker januar kvartal, mens forenings-
kontingent og Copydan dækker hele året 2018. Tv-afgift fra 1.4.2018 opkræves pr. denne 
dato. Fakturaens saldo er altså mindre end normalt. Flere detaljer nedenfor i pkt. 9. 

 

2. Skal vi betale negativ rente? 
Vores bankforbindelse gennem mange år, Handelsbanken, har netop varslet, at FSA fra 1.3.2018 skal 
betale en negativ rente af indestående på 0,5%. Bestyrelsen er ikke tilfreds med dette, og har meddelt 
banken, at hvis den fastholder sit krav, vil vi uagtet det gode samarbejde og at 
det er byens eneste bank, tage en udbudsrunde for at finde en billigere bank 
eller en billigere placering af vores likviditet. Vi finder det ikke rimeligt, at an-
tenneforeningen, som en almennyttig medlemssammenslutning, skal belastes 
med negativ rente.  

Der er ikke i budgettet taget højde for kravet, der skønnes at belaste os med 
en udgift på 3-5.000 kr. om året. Mens vi tidligere fik en mindre rente, har vi i 
2017 betalt ca. 1.000 kr. i gebyrer.  

 

3. Smukkere” DR-tv-billeder på vej 
Den nye teknik er klar til installation. Men vi har valgt at udsætte igangsættelsen til efter nytår. 
Bestyrelsen ønsker ikke at belaste juledagen med evt. problemer med ny indlæsning af kanaler og 
lignende. Billedkvaliteten går fra 720p til 1080i. 

Mens YouSee stadig ikke har opklaret årsagen til nedbruddet i tv nytårsaften 2016, har undersøgelser 
afsløret, at sikkerheden i udstyr af mærket ”Appear”, som bruges af både YouSee, Glenten og FSA 
ikke er god nok. Derfor får vi samtidig med denne installation foretaget nogle ændringer, der skal 
sikre vores udstyr bedre. 

 

FSA Side 21



  
 
 

 
Nyhedsbrev for Fredensborg Søparks Antenneforening - side 2 

 

4. Vores fiber- og internetprojekt går godt 
Men færdiggørelsen er af samme grunde som nævnt i pkt. 3 udsat til efter nytår. 

 

5. Ønsker du et nyt modem? 
Fra 2013 og et par år frem udleverede vi modem af typen Cisco 3925. Siden gik vi over til Cisco 3928. 
I det seneste år har vi udleveret en nyere model, Cisco 3040. Forskellen er især, at Cisco 3925 kun 
sender wifi i 2,4 Ghz-båndet, men Cisco 3940 både bruger dette og 5 Ghz-båndet. Nogle oplever 
bedre wifi-dækning med 3940 end med 3925 og 3928. 3925-modem kostede 700 kr. i depositum, og 
medlemmer, der var med på internettet fra starten, kan nu konstatere, at udgiften til modem har 
været ca. 150 kr. pr. år.  

Fra 2017 betaler nye internetmedlemmer 920 kr. for modem, og vi udleverer kun Cisco 3940. Hvis 
du ønsker at skifte, kan vi levere 3940-modem fra uge 2. Det er nemt at skifte. Brug en 11 mm nøgle 
og spænd det gamle modem fra og sæt det nye til. Spænd grundigt til. Der følger en ny strømenhed 
med, der skal bruges. Du kan se mere om modem på hjemmesiden:                 http://fsanet.dk/wp-
content/uploads/2014/02/FSA_S%C3%A5dan_tilsluttes_Modem_Cisco_EPC3940_Dec_2016.pdf.  
 
Cisco 3940-modem bruger ca. 25 watt i timen, mens 3925-modem kun bruger 18 watt. Det bidrager 
til husets opvarmning. 
 

6. Ønsker du bedre wifi (trådløst netværk)? 
Bestyrelsen har i nogen tid testet et såkaldt ”access-punkt”, der kan give en 
stærk forbedring af wifi-egenskaberne i de huse, vi bebor. Den hedder 
LigoWave NFT-2AC. Hvis man sætter modem op i den ene ende af huset og 
LigoWave i den anden ende, får man en fin wifi-dækning i hele huset. 
Modemmet styrer også LigoWave, så det opleves som eet samlet netværk. 
Wifi kører dog på 2 forskellige frekvenser, så de to enheder ikke generer 
hinanden. Vi køber ind engros og regner med at kunne have LigoWave klar til 
salg i uge 2. Medlemsprisen bliver 850 kr. incl. moms. Man kan selv sætte den 
op med et ethernetkabel (RJ-45-stik) eller få arbejdet udført af vores tekniker efter regning.  

Mere om sagen i uge 2. 
 

7. Ønsker du mere hjælp eller vejledning til internet eller tv? 
Prøv først at se på www.fsanet.dk. Der er mange nyttige informationer. 

Hvis du har konkrete driftsproblemer, du ikke selv kan løse, så søg hjælp hos vores medlemssupport: 
support@fsanet.dk eller 4440 3480 tryk 1. Åben for telefonisk henvendelse hverdage kl. 10.00 – 
16.00 og 17.00 – 20.00. Lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00 – 14.00. 

Support dækker alle medlemmer af FSA og er gratis. Internetsupport omfatter fejlafhjælpning, der 
vedrører internetforbindelsen, modem, router og det trådløse netværk i modem og tilsvarende, der 
relaterer sig til internetforbindelsen. Support rådgiver også om tv-problemer, herunder conax-kort 
og WebTV. Support tilkalder tekniker, hvis det ønskes af medlem. 

 

8. Husk ordinær generalforsamling tirsdag den 24.4.2018 kl. 19.30 
i Den Gl. Biograf 

Evt. forslag skal for at blive optaget på dagsordenen være indsendt til bestyrelsen senest 1.3.2018. 
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9. Budget 2018 – detaljerne 
Ændringer i opstilling af budgettet 

Bestyrelsen har besluttet at ændre lidt på opstillingen af budgettet. Det er blevet lige så umuligt at 
adskille udgifter til drift af det fysiske netværk mellem tv og internet, som det er at adskille lunket 
vand i varmt og koldt. Tv, internet og telefoni transmitteres i de samme coaxkabler og fibre. Derfor 
er udgifter hertil nu samlet i fælles poster under ”teknik”. Det samme gælder el-forbrug. 

Opgradering af vores fælles, fysiske netværk (kabler og forstærkere) 2018 og frem 

Efter forsøg i andre antenneforeninger står det klart, at der kan opnås bedre forbindelse med mindre 
elektrisk støj, hvis vi renoverer vores fysiske netværk. Det gælder i de enkelte medlemmers husin-
stallationer, men det gælder også vores fælles netværk. Kablerne, som er 40-50 år gamle, holder 
stadig de fleste steder. Men det har vist sig, at der kan skabes et bedre netværk ved at udskifte alle 
såkaldte ”passive komponenter” (fordelere, muffer m.m.) i standere og forstærkerskabe.  

I 1998 opgraderede vi vores netværk fra 230 Mhz til 862 Mhz. Mange forstærkere virker fortsat, selv 
om vi må udskifte 1-3 forstærkere om året. Men nu nærmer de sig de 20 år, som regnes for den 
gennemsnitlige levetid for sådanne enheder. Selv om vi ikke regner med, at de alle står af på én 
gang, må vi forudse behov for udskiftning af flere forstærkere i de kommende år. Måske vil vi 
gennemføre en mere omfattende udskiftning, så vi kan nå op på 1.000 Mhz eller 1.218 Mhz, som vi 
endnu ikke har brug for, men som på sigt kan give plads til endnu mere internet under anvendelse 
af den såkaldte EURODOCSIS 3.1-teknik (vi bruger i dag EURODOCSIS 3.0). 

Derfor har vi afsat 140.000 kr. udover de 64.000 kr., der hvert år afsættes til reparation og vedlige-
holdelse (konto 1310). Vi vil fortsætte det samme i de kommende år, til vi har været hele netværket 
igennem. Bemærk, at vi regner med at være i stand til at gennemføre denne forbedring ved brug af 
foreningens egne midler, altså uden opkrævning af ekstra kontingenter, på samme måde som de 
igangværende forbedring af internettet. 

Foreningskontingent (teknisk-administrativt kontingent) 

Foreningskontingentet, som er det samme for alle uanset hvilke ydelser man bruger, er i 2018 
uændret 565 kr. årligt inkl. moms, som det har været siden 2012.  

Takster for internet 

Taksterne for internet, der opkræves halvårsvis forud den 1.1. og 1.7., udgør uændret: 

• For 10/3 MB:     99 kr. pr. måned inkl. moms 
• For 50/20 MB:   159 kr. pr. måned inkl. moms 
• For 100/30 MB:   239 kr. pr.måned inkl. moms 
• For fast IP-adresse:   25 kr. pr. måned inkl. moms. 

Bemærk, at store leverandører som YouSee og Stofa pr. 1.1.2018 forhøjer deres i forvejen højere 
priser for internet med 10 kr. pr. måned. 

Andelen af medlemmer, der har FSA internet er sidste år steget fra 73% => 75%. 

Copydanafgifter 

Copydan opkræver afgifter, som bruges til betaling til indehavere af ophavsretten til de tv-udsendel-
ser, vi ser. Uanset om det er fra DR, TV2, kommercielle eller udenlandske stationer. 

Desværre opkræver Copydan ”dummebøder” af os og andre antenneforneninger, der kører med en 
5-pakke-struktur. Formentlig under pres fra YouSee og Stofa, som stadig bruger en 3-pakke-struktur, 
og som føler sig generet konkurrencemæssigt af den måde, vi gør det på. Copydan har ikke udsendt 
en forståelig vejledning, og de kan heller ikke levere konkret vejledning eller begrundelse for deres 
hjemmel til opkrævningen. Derfor har FSA tilbageholdt ca. 20.000 kr. for 2017, som vi først vil betale, 
når vi er overbevist om, at der foreligger en juridisk holdbar pligt hertil. 

På grund af usikkerheden har vi i 2017 opkrævet for meget Copydan-afgift fra de fleste medlemmer, 
og derfor tilbagebetaler vi disse beløb ved at nedsætte 2018-taksterne for Copydan således: 
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Grundpakken skulle i 2018 betale 377 kr. i Copydan-afgift, men vi opkræver kun 371 kr. 
Mellempakken skulle i 2018 betale 416 kr. i Copydan-afgift, men vi opkræver kun 400 kr. 
Familiepakken skulle i 2018 betale 496 kr. i Copydan-afgift, men vi opkræver kun 336 kr. 
Sportspakken skal i 2018 betale 521 kr., hvilket beløb opkræves. Der er ikke betalt for meget i 2017. 
Fuldpakken skulle i 2018 betale 602 kr. i Copydan-afgift, men vi opkræver kun 356 kr. 

Bemærk altså, at det faktisk opkrævede beløb på kontingentfakturaen – bortset fra Sportspakken – 
ikke er det beløb, man normalt skulle betalt for 2018. Forhandlingerne med Copydan kan evt. 
resultere i, at der skal opkræves et større beløb. Det vil så ske senere. 

Man betaler i 2018 efter gældende regler Copydanafgift for den pakke, man har den 31.12.2017.  

TV-pakker 

Lige som for Copydan kræver tv-leverandørerne, altså tv-stationerne som TV2, Viasat og SBS 
Discovery, også ”dummebøder” pga. af vores 5-pakke-struktur. F.eks. koster TV2Charlie ikke det 
samme, hvis vi placerer den i Mellempakken eller Fuldpakken. Det sidste er dyrere, og begrundelsen 
er, at så sælger Tv-stationen til færre seere (!!!).  

For at imødegå dette overvejer Glenten og vores fælles forhandlingsudvalg i Antennesammenslutnin-
gen af 2012, om vi samlet set kan få et billigere udbud af tv-kanaler, hvis vi går tilbage til en 3-
pakke-struktur. Leverandørerne er bedt om tilbud på både en 3-pakke-struktur og en 5-pakke-struk-
tur, men har endnu ikke svaret. Uanset hvad må vi forvente ændringer pr. 1.4.2018, hvor de 
gældende forsyningsaftaler udløber, og leverandørerne kan ikke give svar før midt i januar. Derfor 
ved vi i skrivende stund ikke, hvordan vores tv-udbud ser ud efter den 1.4.2018. Vi skal nok få tv, 
men hvilke pakker og kanaler? 

Bestyrelsen ønsker ikke at opkræve penge, som vi skal regulere og betale tilbage, hvis det kan 
undgås. I alle tidligere år har vi opkrævet tv-kontingentet helårligt pr. 1. januar. Men på grund af 
usikkerheden har bestyrelsen valgt for 2018 kun at opkræve tv-betaling for 1. kvartal (mens alm. 
kontingent og Copydan fortsat opkræves for hele året 2018).  

Betaling for 2.-4. kvartal vil derfor ske pr. 1.4.2018. For I skal have mulighed for at beslutte jer for, 
hvad I vil gøre i en evt. ny situation. I hører nærmere herom når vi ved mere.  

Der opkræves følgende beløb for tv-pakker, WebTV og kontingent til Glenten fra 1.1.-31.3.2018: 

Grundpakken:     172,81 kr. inkl. moms. 
Mellempakken:    791,56 kr. inkl. moms. 
Familiepakken: 1.012,19 kr. inkl. moms. 
Sportspakken: 1.042,50 kr. inkl. moms. 
Fuldpakken:   1.217,81 kr. inkl. moms. 
 
Tv-udbyderne har varslet stigninger, Viasat f.eks. 4%. De kommercielle distributører har hævet 2018-
priserne med 10 – 20 kr. pr. måned inkl. moms. 

Stadig flere vælger mindre pakker 

Pr. 1.1.2018 har FSAs medlemmer valgt følgende pakke: 

Grundpakken:  42% 
Mellempakken:   9% 
Familiepakken: 12% 
Sportspakken:   2% 
Fuldpakken:   34%. 
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WebTV og frivalgskanaler 

Priserne på WebTV, som afhænger af tv-pakke) samt på kontingent til Glenten (for tiden 125 kr. pr. 
år inkl.moms uanset pakke) er uændret i 1. kvartal og indgår i ovenstående priser på tv-pakker. 
Priserne på fritvalgskanaler er også uændrede i 1. kvartal. 

FSA tager ikke fakturagebyrer 

Bemærk at mange kommercielle leverandører fortsat påfører fakturaer et gebyr fra 10 - 50 kr. pr. 
faktura. Det opkræver vi ikke i FSA. Men hvis man ikke betaler til tiden, bruger vi fortsat et gebyr på 
100 kr. for hver rykkerskrivelse. 

 

10. Medielicens 
For at indramme hele billedet gør vi opmærksom på, at alle hustande betaler medielicens til staten, 
der i 2018 udgør 2.527 kr. årligt inkl. moms. Det opkræves som 1.263,50 kr. pr. halvår. Stigningen 
fra 2017 udgør kun 1,4 % (sammenlign Viasat med 4%). Medielicensen dækker især drift af DR og 
TV2s regionale kanaler (TV Lorry og TV2 Øst for os), som der dog også skal betales Copydan for. 

Sverige og Finland har fornylig afskaffet medielicens i disse lande. Det ændres til skattefinansiering. 
EU domstolen har kendt moms på medielicens ulovlig, så vi må se, hvad der sker for os.  

Fakta: Medielicens betegner en betalingspligtig licens (afgift) til at se fjernsyn. Administreres af DR for staten. Findes 
i mange lande. Finansiere offentlige tv- og radiokanaler o.l., og kaldes i formelt sprog en public service forpligtelse. 

 

 

Vi ønsker alle medlemmer…. 

 

 
 

Med venlig hilsen 
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Konto Kontonavn Budget 2018 Budget 2017
OMSÆTNING

  Foreningskontingenter:

1005 Ordinært kontingent á 565 kr. årligt incl. moms 140.120 141.220

1015 Ejerskift, overtagelse á 625 kr. incl. moms 3.000 3.000

1020 Pakkeskift, åbne‐/lukkegebyr. 350/550 kr. incl. moms 2.800 2.800

1025 Rykkergebyr. 100 kr. uden moms 300 300

  Foreningskontingenter i alt 146.220 147.320

  TV‐programafgifter

1051 Opkrævet medl. faste pakker Glenten incl. kont.+WebTV 690.000 562.940

1052 Opkrævet medl. selvvalg Glenten 60.000 35.000

1053 Afregnet GC transmission, flyttes til 1335 0 ‐21.600 

1054 Afregnet med Glenten ‐750.000  ‐576.340 

  TV‐programafgifter i alt 0 0

  Copydan afgifter

1065 Copydan afgift opkrævet hos medlemmer 109.100 169.066

1066 Afregnet med Copydan ‐140.900  ‐169.066 

1067 Difference Copydan ovf. til status 31.800          

  Copydan i alt 0 0

  Internet

1110 Opkrævet hos medlemmer: Uændret 99, 159 og 239 kr. incl. moms 390.000 380.000

1115 Betalt Global Connect + IP‐adresser, flyttes til 1335 0 ‐66.000 

1120 Nyinvestering, flyttes til 1310 0 ‐150.000 

1122 Gullestrup Mails‐ og Webhotel + dkHostm., til 1361 0 ‐5.000 

1125 Betalt support Panther ‐ til medlemmer, flyt. til 1380 0 ‐70.000 

1126 Betalt ekstra support Panther ‐ til best., flyt. Til 1340 0 ‐12.000 

1127 Betalt system Panther + Backup, flyt. Til 1340 0 ‐16.000 

1130 Betalt NetDesign Basic Support, flyt. til 1345 0 ‐26.000 

1132 Betalt NetDesign Systemservice, flyt. til 1345 0 0

1135 Betalt el DONG, flyttes til 1330 0 ‐7.000 

1136 El‐ og CO2 afgifter, flyttes til 1331 0 3.000

1140 Modemmer, flyttes til 1317 0 0

  Internet i alt 390.000 31.000

  Omsætning i alt 536.220 178.320

  DRIFTSOMKOSTNINGER

  Teknisk service

1310 Reparation og vedligeholdelse ‐204.000  ‐64.000 

1315 Åbning, lukning, pakkeskift ‐2.800  ‐2.800 

1317 Modem, routere 0

1330 El til drift, Dong (Ørsted) ‐20.000  ‐11.000 

1331 El‐ og CO2 afgifter 0 7.000

1335 Transmissionsudgifter GC tv+internet 4x21.702 ‐87.000 

1340 Abn. + support Panther incl. teknisk backup 4x7.197 ‐30.000 

1345 Teknisk support NetDesign m.fl.  ‐30.000 

  Teknisk service i alt ‐373.800  ‐70.800 

698203 ‐ Fredensborg Søparks Antenneforening ‐ FSA
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Side 2 Budget 2018 Budget 2017

  Administration

1355 Kontorhold, telefon ‐16.000  ‐16.000 

1360 Regnskabssystem E‐conomics 4x1.047 ‐5.000  ‐5.000 

1361 Gullestrup Mail‐ og Webhotel, dkHostmaster ‐5.000 

1365 Interne møder ‐4.000  ‐4.000 

1370 Eksterne møder ‐21.000  ‐21.000 

1375 Godtgørelse bestyrelsen ‐18.750  ‐18.750 

1380 Support til medlemmer fra Glenten. 4x12.040 ‐50.000 

1390 Omdeling, porto ‐1.000  ‐1.000 

  Administration i alt ‐120.750  ‐65.750 

  Ekstern bistand

1405 Kontingenter ‐2.000  ‐2.000 

1410 Rådgivere, advokat ‐5.000  ‐5.000 

1415 Forsikring ‐8.000  ‐8.000 

1420 Regnskab og revision ‐10.000  ‐10.000 

1425 Gebyrer, bank og Nets ‐6.000  ‐7.000 

  Ekstern bistand i alt ‐31.000  ‐32.000 

  Andre udgifter

1460 Gaver ‐1.000  ‐1.000 

1470 Øvrige udgifter ‐5.000  ‐5.000 

  Andre udgifter i alt ‐6.000  ‐6.000 

  Driftskomkostninger i alt ‐531.550  ‐174.550 

  RESULTAT 4.670 3.770

Forventet resultat 2017 7.000
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3. april 2018 
 
Ordinær generalforsamling 24.4.2018 
 

 

Ad. pkt. 5. Forslag til kontingent og takster 
 
Kontingenter 
Bestyrelsen foreslår i overensstemmelser med budgettet, at generalforsamlingen fast-
sætter det ordinære foreningskontingent, der siden 2013 har været 565 kr. pr. år, til 
uændret 565 kr. for alle for 2018. Beløbet går til teknisk service, vedligeholdelse og ad-
ministration. 

Desuden foreslår bestyrelsen, at den af generalforsamlingen bemyndiges til at fastsætte 
og hos medlemmerne opkræve de beløb, som eksterne leverandører (Glenten, Copydan, 
evt. andre) fastsætter for de produkter, medlemmerne vælger at bestille gennem fore-
ningen. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage mindre afrundinger af disse 
beløb. Disse beløb specificeres på opkrævningerne. 

 
Takster for internetmedlemmer foreslås fastsat uændret 
Hastigheden og takster på internet foreslås fastsat uændret til: 

Internet 10/3 MB:  Pr. måned:      99,00 kr.   Opkræves pr. halvår:    594,00 kr. 

Internet 50/20 MB:  Pr. måned:    159,00 kr.   Opkræves pr. halvår:    954,00 kr. 

Internet 100/30 MB:  Pr. måned:    239,00 kr.   Opkræves pr. halvår: 1.434,00 kr.  

Fast IP-adresse: Pr. måned:      25,00 kr.   Opkræves pr. halvår:         150,00 kr.  

Bestyrelsen planlægger senere at etablere en højere hastighed på 150 MB eller 200 MB.  

Faktura for internet kan efter ønske sendes direkte til en arbejdsgiver for medlemmer, 
der har firmabetalt internet. 

Aktuelt leverer vi Cisco 3940 modem/router til 920 kr. (indkøbspris). 

For at nye medlemmer kan komme godt i gang, og som kompensation for udgiften til 
modem/router og en god markedsføring, vil bestyrelsen fremover give  nye internetmed-
lemmer 3 måneder gratis internet på højeste hastighed uanset hvilken hastighed man 
bestiller.   

 

Alle øvrige takster (engangsbeløb) foreslås fastsat uændret 

Indskud første gang og efter udmeldelse:  4.200 kr. 

Indskud for nye medlemmer, der overtager et medlemskab ved flytning:    625 kr. 

Tv pakkeskift den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.:      350 kr. 

Tv pakkeskift, ekstraordinært (andre tidspunkter):      550 kr. 

Rykkergebyr for enhver rykker (uden moms)       100 kr. 
 
Alle beløb undtagen Copydan og rykkergebyr er inkl. moms. 
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