
Fredensborg Søparks Antenneforening 
www.fsanet.dk    mit.fsanet.dk     

 
 

 
Support og service: Tlf. 44 40 34 80 – support@fsanet.dk 

Bestyrelsen: Mail: fsa@fsanet.dk. Post: Kovangen 532, 3480 Fredensborg.  CVR: 18239604 
Bank: Handelsbanken i Fredensborg, reg.nr. 6301, kontonr. 2009692. 

Tilsluttet A2012 – Antennesammenslutningen af 2012 

 

 

6. april 2019 
 
 
Hermed indkaldes til FSAs ordinære generalforsamling 
tirsdag den 30.4.2019 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 ge-
neralforsamling 2019. Der bydes på vand og øl under mødet. 

Denne indkaldelse med bilag samlet i et pdf-dokument er den 6.4.2019 udsendt til alle 
medlemmer med registreret e-mail-adresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse 
med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside. 

 

D a g s o r d e n: 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår valg af advokat Mads Cramer, ADVODAN Helsingør, der også var 
vores dirigent i 2018, som dirigent. 

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

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 kan ses nedenfor. 
 
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til 
godkendelse 
Revideret årsregnskab for 2018 med blank revisionspåtegning kan ses nedenfor og indstil-
les 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 fore-
ningen, 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 gyl-
dig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 
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4. A. Forslag fra medlemmerne 
Der var pr. 1.3.2019, som er den vedtægtsmæssige frist i § 4, stk. 5, ikke indkommet for-
slag fra medlemmer. 
 

4. B. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne 
Udviklingen på teleområdet gør, at fokus fremover vil være på bredbånd, ikke på tv. 
Bestyrelsen forslår, at dette markeres ved ændring i vedtægterne, se forslag nedenfor. 

Der er intet akut behov for vedtægtsændringer, og bestyrelsen lægger derfor op til en de-
bat om fremtiden med henblik på at samle tilslutning til ændringer i vedtægterne, der se-
nere, måske til næste år, kan forelægges til vedtagelse.   
 
 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre  

takster 
I henhold til vedtægternes §6, stk. 3 har bestyrelsen den 18.12.2018 til medlemmerne 
udsendt budget for 2019, der umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på 
generalforsamlingen. Budget 2018 kan ses nedenfor og på hjemmesiden og indstilles til 
endelig godkendelse. 

Forslag til kontingent og takster 2019 kan ses nedenfor og på hjemmesiden. 
 
 
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 generalfor-
samling. 

Jan Nørskov Pedersen, M339, der er næstformand, blev valgt i 2018 for 2 år, og er der-
for ikke på valg. 

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2018 for 2 år og er derfor ikke på 
valg. 

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, blev i 2018 valgt for 2 år og er derfor ikke på 
valg. 

Poul Juul, K532, der er formand og kasserer, blev valgt i 2017 for 2 år og er villig til genvalg. 

Henrik Vetter, K420, blev valgt i 2017 for 2 år og er villig til genvalg. 

 
Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2018 for 1 år og er villig til genvalg. 

 
 

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

Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2018 valgt som revisor og er villig til genvalg. 

Birte Raun, M103, blev i 2018 valgt som revisor og er villig til genvalg. 
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Claus Parkhøi, M501, blev i 2018 valgt som revisorsuppleant for 1 år, men ønsker ikke 
genvalg.  

 
8.  Eventuelt 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Nedenstående skriftlige beretning vil på mødet blive fulgt op med et mundtligt supple-
ment. 
 
Vi ejer og driver i fællesskab et supergodt kabelanlæg, som måske har en salgs-
værdi på op imod 2 mio. kr., men som det ville koste ca. 6 mio. kr. at bygge, 
hvis det skulle etableres i dag.   
 
1. Internet, bredbånd, coax og fiber 
”Bredbånd” er ved at blive det almindelige ord for det, vi længe har kaldt ”internet”. Vi 
har siden 2013 selv indkøbt båndbredde fra GlobalConnect via fiber til fordeling blandt 
medlemmerne via vores veltjente coaxkabler. Siden 2016 er bredbånd leveret i 3 hastig-
heder: 10, 50 og 100 Mbit/s til uændrede priser siden 2013. Regeringens og Folketingets 
mål var 100 Mbit/s til alle, der ønsker det, i 2020. Det har vi for længst nået. Der er ikke 
sat nye mål fra regeringens side.  

Mens 100 Mbit/s dækker næsten alles behov i dag, vil der i fremtiden blive efterspørgsel 
efter højere hastigheder, bl.a. pga. ”streaming” (se nedenfor). Det er vi klar til at levere. 
De modemmer, der blev udleveret i 2013 og 2014 (Cisco 3925 og 3928), og hvoraf de 
fleste stadig fungerer fint, kan håndtere 200 Mbit/s. De nye modemmer, som udleveres i 
dag til samme pris (Technicolor 3940), som har bedre Wi-fi, kan håndtere 400 Mbit/s. Og 
nye kabelmodemmer til cirka samme pris vil kunne håndtere op mod 1.000 Mbit/s, også 
kaldet ”Gigabit”.  

Vores kabler i jorden (coaxkabler) kan sagtens håndtere disse høje hastigheder, men co-
axkabler har et problem, nemlig at der under visse omstændigheder kan genereres elek-
trisk støj i dem, som forstyrrer transmissionen. Støjen kan elimineres ved udskiftning af 
en række komponenter og forstærkere i netværket. Denne renovering har vi sat i gang. 
Det koster penge, så det kan godt tage nogle år, hvis vi ikke skal opkræve ekstra kontin-
gent, og det vil vi helst undgå. Forsøg i andre antenneforeninger viser, at det koster ca. 
1.500-2.500 kr. pr. husstand at gennemføre denne renovering.  

Mange steder, bl.a. hos YouSee og Stofa, udvider man med samme slags renovering med 
et frekvensområde, der kan bruges op 1,2 Ghz. (gigahertz). Vores anlæg har siden 1998 
kørt op til 862 Mhz. og det kan vi vedblive med i mange år, men alle de komponenter, vi 
udskifter, vil kunne køre 1,2 Ghz., når/hvis det engang bliver nødvendigt.  

Foreningens bredbåndsudstyr (en Cisco CMTS), som blev anskaffet i 2013, kan nok holde 
et par år endnu. Den håndterede oprindeligt 300 MBit/s, men blev udvidet til 800 MBit/s 
(400 MBit/s til hver ø) i 2016 til deling, og det er stadig rigeligt, se denne figur med be-
lastning over det seneste år: 
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Som det kan ses, er der ikke mere nogen nævneværdig stigning i trafikken, selv om 
stadig flere kommer på vores bredbånd.  

Det nuværende udstyr kan ikke udvides yderligere, og vi skal derfor finde en løsning til 
forhøjelse af kapaciteten inden for 1-2 år. Det kan ske ved udskiftning af vores CMTS til 
flere mindre enheder eller til én større enhed. Det undersøges også, om vi kan indkøbe 
bredbånd udefra, enten fra en kommerciel leverandør, hvor der er flere muligheder, eller 
fra andre antenneforeninger.  

Med de fiberforbindelser, vi investerede i i 2017, kan der til de to ø-er, vores net er delt 
op i, leveres 2 Gbit/s til hver ø. Altså i alt 4 Gbit/s (= 4.000 Mbit/s). Altså rigeligt med 
kapacitet.  

Hvis man i dag skal udbygge med bredbånd til nye områder, vil man bruge fiber og ikke 
coax. Med hvis vi skulle skifte alle vores coaxkabler ud til fiberkabler frem til hvert enkelt 
hus, ville det koste 10-20.000 kr. pr. husstand. Sammenhold det med, at renovering af 
vores coaxanlæg kan gennemføres for 1.500-2.500 kr. pr. husstand. Fiber giver ikke 
højere båndbredde til det enkelte medlem end coax. Men hver gang vi må udskifte en 
strækning med coaxkabel, lægger vi samtidig et trækrør til fiber ned i jorden. Så hvis vi 
om 10-15 år måske skal skifte til fiber, så er det forberedt bedst muligt. 

Bredbånd kan i vores område også leveres af forskellige selskaber, der bruger TDCs kob-
bernet (telefonnettet), lige som bredbånd via mobiltelefon også er en mulighed. Men in-
gen andre kan levere et så stabilt og hurtigt bredbånd som vores, og ingen andre kan le-
vere 100 Mbit/s eller derover. Og ingen kan slå os priserne.     

Bredbånd bliver stadig mere betydningsfuldt som produkt til medlemmerne, og det er 
derfor, bestyrelsen går med overvejelser om at ændre foreningens formål fra at være en 
antenneforening til en bredbåndsforening.  

Det er fortsat bestyrelsens strategiske mål altid at kunne levere bredbånd i bedste 
kvalitet og i de mængder og hastigheder, medlemmerne efterspørger. Det kan ingen slå. 

     
2. Tv: Flow-tv og/eller streaming 

Der er to forskellige udviklingstendenser i tv-sening. Den ene er, at brug af gammeldags 
tv (flow-tv) stadig falder. Tv ”on demand” og ”streaming” stiger stadig. Mange unge un-
der 30-40 år ser slet ikke flot-tv, mens den ældre del af befolkningen holder fast i flow-tv 
og kun i mindre grad bruger streaming. 

Den anden hovedtendens er, at tv-stationernes grådighed tilsyneladende er uden ende. 
Prisstigninger på 5-10% om året for en tv-kanal er ikke ualmindelige. Den stadig statse-
jede og populære tv-kanal TV2, har lige varslet prisstigning fra 2019 til 2020 på 6%. 
Sammenlign det med, at den licensfinansiering af DR, som medieforliget i 2018 lige har 
afskaffet, i mange år kun er steget omkring omkring 1,5% om året. Copydan, som op-
kræver ophavsretslige afgifter, følger godt med i denne grådighed.  

Den 5 pakke-struktur, som vi indførte i 2016 efter overgang til levering af tv fra Glenten, 
er under pres. Tv-distributørerne er sure på os, fordi denne struktur giver os mulighed 
for at fravælge kanaler, som distributørerne ønsker at stikke ned i halsen på os, selv om 
vi ikke ser dem og ikke ønsker dem (jf. Boxer’s tv-reklamer). Derfor har de varslet uri-
melige prisstigninger, hvis vi fastholder de 5 tv-pakker. Det er lykkedes os i 2018 og 
2019 at afbøde prisstigningerne delvis, men de store pakker er alligevel blevet alt for 
dyre.  

Vi bliver derfor måske nødt til i 2020 at gå tilbage til en 3 pakke-struktur, men leveran-
dørerne har åbnet for, at vi kan få et vælg-selv-system i mellem- og fuldpakken, som lig-
ner det, YouSee i tilbyder deres kunder. Mange er glade for det, men selv efter million-
dyre tv-kampagner har YouSee ikke kunnet få andelen af kunder på dette koncept op på 
mere end 15%.  

Vores meget billige grundpakke er meget populær, og 45% af FSAs medlemmer har valgt 
denne pakke. For 10 år siden var det kun 12%, der havde grundpakken. Vi tror denne 
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ændring især skyldes, at det er lykkedes at holde grundpakken på en rimelig pris, som er 
ca. 1.200 kr. mindre om året end YouSee’s grundpakke. Tv-leverandørerne Discovery og 
Viasat er sure på vores grundpakke, for de synes at deres betalingskanaler Kanal 5 og 
TV3 bør være i vores grundpakke, lige som den er i YouSee’s grundpakke. De to kanaler 
er efter vores mening ikke pengene værd. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes Glen-
ten og de andre samarbejdende antenneforeninger, at fastholde den billige grundpakke. 
Det vil vi også fremover gøre med TV2 som den eneste kommercielle kanal. 

Viasat er oven i købet så sure, at de har forbudt os at fordele TV3 i mindre pakker eller 
som enkeltkanal.   

Vi opfordrer igen de medlemmer, som synes pakkerne er for dyre, til at vælge den billige 
grundpakke og så supplere med enkeltkanaler og streaming af de tv-kanaler, man gerne 
vil se udover grundpakken.         

FSA har haft en forhandling med YouSee om levering af tv. YouSee vil ikke levere en bil-
lig grundpakke, som vi har i dag. Deres grundpakke koster som nævnt 1.200 kr. mere 
årligt end vores aktuelle grundpakke og mellempakken koster 1.000 kr. mere. Til gen-
gæld koster YouSee’s fuldpakke 300 kr. mindre om året end vores. I alt vil overgang til 
levering fra YouSee koste foreningens medlemmer 204.000 kr. mere om året for tv og 
170.000 kr. mere for internet. Så det kan vi ikke anbefale.  

Også vores forhandlingsfællesskab gennem A2012 med Glenten i spidsen har indhentet 
tilbud på levering fra YouSee, og det var også for dyrt. Hertil kommer, at YouSee er 
kendt for, at de arbejder stærkt på at sælge mere til eksisterende kunder end at opfylde 
ønskerne hos deres eksisterende kunder. 
 
 
3. Tekniske serviceleverandører 

En tidligere udmærket serviceleverandør har i foråret 2018 svigtet os groft. Han kom i en 
nedtur, der endte med konkurs, så han er ude.  

Vi har fortsat er glimrende samarbejde med Jesper Baltzer, hvis nuværende firma hedder 
Digital Installation (DI).  

Vi har for nylig indgået aftale med Dansk Kabel TV om at bistå os med noget arbejde i 
vores hovedstation og fiberarbejde, som DI ikke kan udføre, samt at være backup. 

Vi undersøger til stadighed markedet for at sikre, at vi altid får leveret kvalitetsydelser til 
de rigtige priser, betingelser, service og kvalitet.   
 

4. Information, nyhedsbreve og hjemmeside 

Efter at vores hjemmeside www.fsanet.dk blev hacket i februar 2018, har vi fået en ny 
hjemmeside op at stå, som rummer alle de informationer, man har brug for som med-
lem. En stor fordel ved den nye hjemmeside er en stærk søgefunktion, der gør det muligt 
at søge på bestemte emner. 
 

5. Forstyrrelser fra fjernafkæste el-målere fra Ørsted/Kamstrup 

I foråret 2018 opsatte Ørsted fjernaflæste elmålere i hele vores område. Det faldt tids-
mæssigt sammen med, at ret mange medlemmer opleverede voldsomme pixeleringer af 
nogle af deres tv-kanaler. Vores teknikere – 3 forskellige – som blev sat på sagen, kunne 
ikke umiddelbart finde nogen sammenhæng mellem de to fænomener. Først efter længe-
re tids overvågning fik vi afsløret, at de nye elmålere udsender kraftige signaler på om-
kring 445 Mhz-frekvenserne og at disse signaler brager ind i vores kabler, som burde 
være helt tætte, men som ikke er det. Når teknikerne ikke fandt årsagen til pixeleringer-
ne i første omgang, er det fordi elmålerne sender deres signaler med mellemrum uden 
fast mønster. Derfor viste målinger ikke umiddelbare fejl, men det gjorde målinger over 
længere tid. Den uønskede indstråling viste sig særligt stærk på anlægget i vores hoved-
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station. Vi valgte derfor at flytte TV2, DR2 m.fl., som var de berørte tv-kanaler, til et nyt 
frekvensområde omkring 506 Mhz. Herefter var problemet løst.        

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen advarsel om de problemer, som overgang til 
fjernaflæste elmålere kunne medføre. Det havde vores tekniske eksperter heller ikke. 
Men vi har senere udforsket systemet hos Ørsted og Kamstrup. Det viser sig, at elmåler-
ne mest sender deres målinger på mobiltelefonfrekvenserne (GSM 1.800 Mhz). Der er 
således i hver måler en lille ”mobiltelefon”, der sender måleresultater. Det bør ikke 
forstyrre vores netværk. Men man bruger også stadig frekvensen 445 Mhz. En lille sen-
der i måleren sender med 500 mW, som er 2-3 gange stærkere end vores Wifi i 
modemmerne. Det bør ikke, men kan godt, give anledning til støj i husinstallationer, der 
ikke er tætte nok. Hvis man oplever en sådan støj, bør man kontakte Ørsted, og bede 
dem sende en servicetekniker, der så kan finde fejlen.   

 
6. Nedbrud af tv og bredbånd den 17.5.2018 og teknisk service 

I ugerne op til dagen var der blevet gennemført forsøg med henblik på at reducere 
strømforbruget i hovedstationen, der var steget de seneste år pga. mere elektronisk 
udstyr og køleanlæg, der skal nedkøle elektronikken. Det blev efterfølgende opklaret, at 
de personer, der havde arbejdet i hovedstationen den 16.5., havde fejlbetjent kølean-
lægget, der derfor ikke startede, som det skulle. Det skete samtidig med, at en varme-
bølge var sat ind. Vi har et alarmsystem, der skulle advare mod for høj temperatur, men 
pga. af en anden fejl hos en leverandør, var heller ikke dette koblet til på denne dag. 
Temperaturen blev derfor ved med at stige ud på natten op til 45-50 grader, hvorefter 
udstyr, der leverer tv og internet slog fra. Det blev opdaget af et bestyrelsesmedlem, der 
straks kl. 05.30 kørte til hovedstationen og fik køleanlægget koblet ind igen.   

Kølingen tog nogen tid, men i løbet af dagen gik tv-teknikken (Appear) i gang igen af sig 
selv. Udstyret er så viseligt indrettet, at det inden en overophedning skader systemet, 
selv slår fra og kobler ned. Det starter så igen, når temperaturen er faldet.  

Internettets CMTS var stået af, og en firewall var blevet beskadiget. I løbet af aftenen 
den 17.5. brugte teknikere både i hovedstationen og remote 4-5 timer på at få retableret 
en midlertidig firewall, der senere er blevet skiftet til en ny firewall. 

Der var ikke sket skader på andet udstyr.  

Vi fik dagen igennem og senere meget fin hjælp og service fra vores teknikere og samar-
bejdspartnere, og det er bestyrelsen meget tilfreds med. På denne måde kunne vi kom-
me op at køre igen med tv inden for 10 timer og internet inden for 20 timer efter 
afbrydelsen. 

Efterfølgende har bestyrelsen etableret endnu en overvågning af temperaturen med et 
system, som sender SMS til samtlige bestyrelsesmedlemmer ved for høj temperatur, lige 
som formanden, et bestyrelsesmedlem og en teknisk servicepartner døgnet rundt 
overvåger evt. melding om forandringer, der skal handles på. I forhold til Cisco CMTS’en, 
den centrale enhed i vores bredbånd, er der tegnet et abonnement, der sikrer hjælp 24/7 
inden for en time ved nedbrud og on-site hjælp inden for 4 timer. Det er dyrt, men det 
giver en større sikkerhed. Vi søger nu efter billigere alternativer.  

Appear-tv-systemet, der omsætter fiberimpulser til tv-signaler, har fået et eftersyn, fået 
udskiftet en strømforsyning og fået en opdatering af software og er i øvrigt fundet helt i 
orden.  

Køleanlægget er blevet efterset, en motor udskiftet, og vi har fået vurderet, at det vil 
køre mindst 2 år endnu. Herefter skal det nok udskiftes.  

Udgifterne har kunnet klares inden for årets driftsbudget. Til gengæld er andet vedlige-
holdelsesarbejde blevet udskudt.  

Der sker altid en vurdering af forholdet mellem sikkerhed mod skader og omkostningerne 
herved. De udgifter, vi har afholdt i 2018, mere end opvejes af besparelser tidligere år. 
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Og som medlemmerne også har oplevet både nu og tidligere, kan der også ske udfald 
hos GlobalConnect, YouSee og andre professionelle leverandørfirmaer.  

  

7. Medlemstal og medlemmernes valg af ydelser    

Se nedenstående tabeller.  
 
Valg af tv-pakke 

 
 
Valg af bredbåndspakke 

 
 

 
 
Telefoni: Evercall 
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Pr. 1.1.2019 har 60 medlemmer IP-telefoni hos evercall, et fald på 5, heraf 25 forbrugs-
afregnede til 19 kr. om måneden og 16 fri tale til 79 kr. om måneden. 25 medlemmer 
har mobiltelefon hos evercall mod 24 sidste år. 

Den stærke konkurrencesituation med mange udbydere af lignende produkter slår igen-
nem hos de fleste antenneforeninger, og et tab på 10% af medlemmerne, som vi har set 
over nogle år, er ikke noget særsyn. Men bestyrelsen er ikke tilfreds med udviklingen. 
Måske bliver vi nødt til at lave noget mere markedsføring som modvægt mod det stærke 
reklametryk, som andre i markedet konstant udsætter os for. Det er ikke nok at være de 
bedste og de billigste, hvis ikke alle ved det. Der går også hos nogle tidligere medlemmer 
vandrehistorier, der er uden hold i virkeligheden.  

 
8. Persondataforordningen trådte i kraft den 25.5.2018 

Vi har udsendt information til medlemmerne om hvordan, vi har håndteret forordningen 
GDPR. Vi har stadig mere arbejde at gøre med at tilrettelægge detaljer i ordningen. Som 
udgangspunkt opbevarer foreningen ingen følsomme personoplysninger om medlemmer-
ne, og medlemmerne har gennem http://mit.fsanet.dk adgang til at se og evt. korrigere 
alle de informationer, foreningen har om medlemmerne. 

 
9. 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 2019 genvalgt for 2 år som næstformand i A2012. Han har delta-
get i ugentlige telefonmøder i forretningsudvalget, 3 repræsentantskabsmøder samt en 
række andre møder.  

Poul Juul har også repræsenteret foreningen ved generalforsamling og 2 repræsentant-
skabsmøder i Glenten. 

 
10. Bestyrelsen 

Fysiske bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden. Mange løbende sager kla-
res dagligt ved mailkorrespondance. Der er informationer på mail næsten dagligt.  

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. Foreningen 
understøtter arbejdet med Den Grønne Vision med 5 internetabonnementer på samme 
vilkår, som gælder for FSAs bestyrelsesmedlemmer. 

FSA har også haft et godt samarbejde med Grundejerforeningen Trekanten. 
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Ad. 3.  
Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Revideret årsregnskab for 2018 med blank revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles 
godkendt. 
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Ad. 4.B. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne 
Udviklingen på teleområdet gør, at fokus fremover vil være på bredbånd, ikke på tv. 
Bestyrelsen forslår, at dette markeres ved ændring i vedtægterne, se forslag nedenfor. 

Der er intet akut behov for vedtægtsændringer, og bestyrelsen lægger derfor op til en de-
bat om fremtiden med henblik på at samle tilslutning til ændringer i vedtægterne, der se-
nere, måske til næste år, kan forelægges til vedtagelse.   
 
Her er indsat gældende vedtægter (sort) markeret med forslag til ændringer (rødt). 
 

Vedtægter 2017 for  
Fredensborg Søparks Antenneforening 

Med forslag til ændringer 2019 
 
 
§ 1.  Navn, Hjemsted og Formål 

Stk. 1. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredens-
borg. 

 Navn ændres til: FSANET eller Fredensborg Søparks Bredbåndsforening eller Fredensborg 
Bredbåndsforening eller FBNET? 

Stk.2. Foreningens formål er at eje og drive et kabel tv/bredbåndsanlæg med henblik på at: 

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler 

b) stille bredbåndskapacitet til rådighed for medlemmernes datatransmission 

c) indkøbe et samlet bredbåndsvolumen for videresalg til medlemmerne, hvis det er 
økonomisk fordelagtigt for foreningen og det enkelte medlem. 

d) tilbyde andre serviceydelser til medlemmerne, hvor anlægget naturligt kan udnyttes. 

Ændres til: 

 Foreningens formål er at eje og drive et kabel- og fibernet med henblik på at: 

a)  levere bredbåndskapacitet til medlemmerne, der til enhver tid har den nødvendige 
kapacitet og den bedste kvalitet 

b)  distribuere danske og udenlandske tv-programmer (flow-tv), medlemmerne ønsker    

c)  tilbyde andre serviceydelser til medlemmerne, hvor anlægget naturligt kan  
udnyttes. (herunder aktuelt FM-radio) 

Stk. 3. Foreningens geografiske område omfatter Fredensborg Søpark (Kovangen og Maglegårds-
vej) og Trekanten (Stenbækgårdsvej og Ryttervænget). Foreningens område kan med ge-
neralforsamlingens tilslutning udvides med andre ejendomme eller områder i umiddelbar 
geografisk tilknytning til hovedområdet, såfremt en tilslutning kan ske uden tek-
nisk/økonomisk forringelse for de eksisterende medlemmer. 

 
Stk. 4. Foreningen kan nå sit formål ved at indgå aftaler med leverandører eller i samabejde med 

andre foreninger, herunder antenne- og internetforeninger.  
 
 

§ 2.  Medlemmerne 

Stk. 1. Enhver som tilsluttes kabel tv/bredbåndsanlægget, skal være medlem af foreningen. 

Stk. 2. Enhver som ejer et hus eller bor i foreningens forsyningsområde, kan blive medlem af for-
eningen mod at betale en tilslutningsafgift samt kontingent i henhold til foreningens tak-
ster, som vedtages på af den årlige generalforsamlingen. (skal kunne vedtages på 
ekstraord. GF) 
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Stk. 3. Foreningen leverer ydelser til medlemmerne i henhold til foreningens takster godkendt af 
generalforsamlingen. Overflødig, fremgår af stk. 1. 

Stk. 4. Medlemmerne afholder selv udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kabelnettet på 
egen grund fra tilslutningsstanderen til huset. 

 
 

§ 3.  Ind- og udmeldelse 

Stk. 1 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et 
regnskabsår. 

 Bestyrelsen kan, hvis konkrete omstændigheder taler herfor, tillade udmeldelse med kor-
tere varsel. Der må i den anledning ikke påføres foreningen økonomiske tab. 

 

Stk. 2. Et medlemskab kan overtages af ny ejer/lejer. Den hidtidige ejer/lejer har pligt til at give 
bestyrelsen meddelelse om overdragelsen og afvikle en eventuel gæld til foreningen. 

 Hvis der henstår restancer på overtagelsestidspunktet, er den nye ejer/lejer forpligtet til 
at betale eventuel gæld, før han kan blive medlem af foreningen. 

Stk. 3. Dersom et medlem efter gentagne påkrav ikke betaler en ham påhvilende forpligtelse til 
foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til retslig inkasso. Forinden afbrydes medlem-
mets forbindelse med mindst 8 dages varsel, lige som medlemmet skal tilbydes en rimelig 
afdragsordning. Gebyrer fastsættes af generalforsamlingen. I øvrigt følges reglerne i ren-
teloven. 

Stk. 4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller lovlige beslutninger truffet 
af generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller som har fået mere end 5 rykkere på 2 år, 
og som i henhold til stk. 3 har fået sin forbindelse afbrudt, kan af bestyrelsen ekskluderes 
af foreningen. Inden eksklusion sættes i kraft skal bestyrelsen skriftligt med 2 ugers var-
sel orientere medlemmet herom, samt opfordre ham til at bringe forholdet i orden. 

 Medlemmet kan forlange beslutningen om eksklusion forelagt førstkommende general-
forsamling til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på eksklusionen. 

Stk. 5. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens 
formue eller på noget andet beløb. 

Stk. 6. Et fornyet medlemskab kan kun opnås mod betaling af eventuelle restancer samt gebyr 
for tilkobling. Har forbindelsen været afbrudt i mere end 12 måneder, betales i stedet ny 
tilslutningsafgift. 

 
§ 4.  Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel med an-
givelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen, regnskab for det forløbne år 
samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Indkaldelsen vises også på 
hjemmesiden. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Godkendelse Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og takster 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
8. Eventuelt. 

Stk. 5. Forslag, som et medlem ønsker behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal fremsendes til 
bestyrelsen senest 1. marts. 

Stk. 6. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved 
almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. 
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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 bestyrelsen, der overgiver fuldmagter til 

dirigenten straks efter dennes valg. 

Stk. 9. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 
 

§ 5.  Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes af en gene-
ralforsamling, eller skal indkaldes på skriftlig begæring fra mindst 10 % af medlemmerne. 

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel, og skal angive formålet med og 
dagsorden for generalforsamlingen. Den skal afholdes senest 21 dage efter en beslutning 
er taget af en tidligere generalforsamling, eller en begæring er lovligt fremsat. 

 
§ 6.  Ledelse 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 
således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Der vælges indtil 2 
bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Stk. 2. Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og følger samtidig den teknologiske og mar-
kedsmæssige udvikling inden for radio, tv, bredbånd og andre services, som kan leveres 
via kabelanlægget telefoni, og orienterer sig løbende om nye muligheder for udnyttelse af 
foreningens anlæg. 

Stk. 3. Når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for kommende regnskabsår, og kommunike-
ret dette til medlemmerne, kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v. i 
overensstemmelse dermed med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godken-
delse. 

Stk. 4. Bestyrelsen modtager dækning for rimelige udlæg i forbindelse med bestyrelsesmøder og 
anden mødeaktivitet af foreningsmæssig interesse. Der kan ydes honorar til bestyrelsen i 
henhold til generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 

Stk. 5. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

 
§ 7. Medlemsinformation 

Stk. 1. Bestyrelsen udgiver en hjemmeside med information til medlemmerne. 

Stk. 2.  Bestyrelsen udsender med e-mail nyhedsbreve med informationer til medlemmer, der har 
oplyst sin e-mail-adresse. 

Stk. 3. Hvor nærværende vedtægter foreskriver udsendelse eller information til medlemmerne, 
eller hvor bestyrelsen i øvrigt finder det hensigtsmæssigt, kan dette ske med e-mail og 
samtidig offentliggørelse på hjemmesiden. 

Stk. 4. Skriftlig kommunikation fra et medlem til foreningen kan foretages pr. brev eller e-mail. 

Stk. 5. Medlemmer, der ikke ønsker at modtage information pr. e-mail, kan efter anmodning til 
bestyrelsen, få tilsendt informationer på papir. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr herfor. 

 
§ 8.  Tegning 

Stk. 1 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf formand eller næstformand skal 
være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem. 

 
§ 9.  Hæftelse 

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende for-
mue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  
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§ 10.  Regnskab og Revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2. Kassereren har ansvaret for foreningens bogføring og betalinger, udarbejder årsregnskab 
med resultatopgørelse og balance samt budget for det kommende regnskabsår. 

Stk. 3. Årsregnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Uanmeldt revision eller 
kasse-/bankeftersyn finder sted, når revisorerne ønsker det. 

Stk. 4. Kabel tv/ Bredbåndsanlægget er foreningens væsentligste aktiv. Foreningens ejerskab 
omfatter det centrale anlæg til og med tilslutningsstandere foran ved ejendommene. 

Stk. 5. Bestyrelsen sørger for, at foreningens anlæg og øvrige aktiver forsikres i fornødent om-
fang. 

 
§ 11.  Tekniske Installationer 

Stk. 1 Medlemmerne er pligtig til at tåle at forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstande-
re placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 

Stk. 2. Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade foretage indgreb i eller ændringer af den 
del af anlægget, som tilhører foreningen jf. § 9, stk. 4. 

Stk. 3. Medlemmerne må ikke lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som kan for-
styrre dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks 
afbryde forbindelsen. 

Stk. 4. Medlemmerne afholder selv udgiften til udbedring af eventuelle skader, de måtte påføre 
forbindelseskabler, forstærkere eller tilslutningsstandere såvel på som uden for egen 
ejendom. 

Stk. 5. Eventuelle beskadigelser må skal straks meddeles bestyrelsen. 

Stk. 6. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede 
og løbende vedligeholdes. 

Stk. 7. Kvalitetsmåling af antennesignal/bredbåndstilslutning foretages ved første stikdåse i det 
enkelte hus. 

 
§ 12.  Programvalg 

Stk. 1 Valg af de radio- og tv-programmer, som skal distribueres i foreningens anlæg, kan fore-
tages således:  

a) besluttes af generalforsamlingen, som samtidig fastlægger de økonomiske rammer 
herfor, 

b) inden for en rimelig budgetramme besluttes af bestyrelsen, 

c) besluttes gennem en urafstemning blandt samtlige medlemmer. Resultatet og de øv-
rige konsekvenser heraf udsendes til alle medlemmer. 

 
Nuværende § 12 bygger på en illusion om markedsforholdene, der gennem en årrække 
har ændret sig voldsomt. Foreslås ændret til: 
 
Bestyrelsen beslutter hvilke tv-kanaler og pakker, der udsendes som flow-tv over nettet 
(DVB-C-format) samt hvilke andre services, der tilbydes foreningens medlemmer.  
 
Generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen at distribuere eller undlade at distribuere 
bestemte tv-programmer eller -pakker eller andre services. Omkostningerne pålægges de 
medlemmer, som ønsker at kunne se de pågældende tv-programmer.  
 
(det ligger vel implicit, at generalforsamlingen ikke kan pålægge bestyrelsen af levere 
noget, der ikke kan lade sig gøre. Bemærk, at uenighed på generalforsmalingen efter § 13 
kan forelægges medlemmerne til urafstemning). 
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§ 13. Urafstemning 

Stk. 1. Urafstemning om sager, der har været behandlet på en generalforsamling, kan besluttes 
af bestyrelsen, af generalforsamlingen eller af mindst 10 % af medlemmerne. Undtaget 
herfra er valg, godkendelse af budget og regnskab, vedtægtsændringer eller foreningens 
ophør. 

Stk. 2.  Meddelelse om at urafstemning iværksættes, skal gives på generalforsamlingen, hvor sa-
gen behandles. Der gives dog medlemmer 14 dage til at samle underskrifter fra de 10%. 
Afstemningstemaet fastsættes af den, der beslutter urafstemningen. Bestyrelsen kan altid 
kommentere sager, der udsendes til urafstemning. 

Stk. 3. Urafstemning skal iværksættes af bestyrelsen senest 1 måned efter endelig begæring, og 
der skal gives medlemmerne mindst 15 dage til at indsende stemmeseddel. 

Stk. 4. Urafstemning kan udføres på papir eller som elektronisk afstemning. 

Stk. 5 Stemmesedler modtages af foreningens valgte revisorer eller en af disse udpeget adresse 
eller person. Revisorerne meddeler afstemningens resultat til bestyrelsen senest 8 dage 
efter afstemningens afslutning. Bestyrelsen orienterer medlemmerne om resultatet. 

§ 14.  Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 10 % af medlem-
merne er repræsenteret og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen, og når vedtægts-
ændringen har været omdelt til medlemmerne mindst 3 uger i forvejen. 

Stk. 2. Bliver ændringsforslaget vedtaget, men er det nødvendige antal medlemmer ikke til ste-
de, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages af 2/3 af de 
fremmødte.  

 
§ 15.  Ophævelse af foreningen 

Stk. 1. Ophævelse af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, som indkaldes alene 
med dette formål for øje, og hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og ¾ af 
de fremmødte stemmer herfor. 

Stk. 2. Såfremt ophævelsen vedtages, men det nødvendige antal medlemmer ikke er til stede, 
indkaldes til en ny generalforsamling senest 3 måneder efter den første generalforsam-
ling. Her kan ¾ af de fremmødte medlemmer vedtage nedlæggelsen uanset antallet af 
fremmødte. 

Stk. 3.  Eventuelt overskud i foreningen, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles 
ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, med mindre generalfor-
samlingen træffer anden beslutning. 

 
§ 16.  Fortolkning 

Stk. 1 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af nærværende vedtægter afgøres endeligt af ge-
neralforsamlingen. 

Stk. 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne ved om-
deling samt vises på foreningens hjemmeside. 

Stk 2 ændres til: De til enhver tid gældende vedtægter skal være tilgængelige på foreningens 
hjemmeside. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2006 til erstatning for vedtægter fra 
1999. Med rettelser til § 6, stk. 1 vedtaget på generalforsamlingen 24. april 2008. Med 
rettelser i § 6, stk. 3 samt en række redaktionelle rettelser vedtaget på 
generalforsamlingen den 30. april 2014. Med ændringer i § 3, stk. 1, ny § 7, sletning af § 
11, stk. 2 i oprindelig vedtægt, ny § 13 samt forskellige redaktionelle rettelser 
enstemmigt vedtaget på ordinær generalforsamling den 28.4.2015 og enstemmigt stad-
fæstet ved ekstraordinær generalforsamling den 15.6.2015. Med ændringer i § 3, stk. 3 
og 4 vedtaget enstemmigt på ordinær generalforsamling den 25.4.2017 og enstemmigt 
stadfæstet ved ekstraordinær generalforsamling den 11.6.2017. 

 

Den 13.6.2017 

(Sign.) Poul Juul, formand                                 (Sign.) Claus Parkhøi, dirigent 
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Ad. 5. 
Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre  
takster 
I henhold til vedtægternes §6, stk. 3 har bestyrelsen den 18.12.2018 udsendt budget 
for 2019, der umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på generalforsamlin-
gen. Budget 2018 ses nedenfor og på hjemmesiden og indstilles til endelig godkendelse. 

Forslag til kontingent og takster 2019 ses nedenfor og på hjemmesiden. 
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FSA Budget 2019 Til medl. 18.12.2019

Konto Kontonavn Budget 2019 Budget 2018 Bem.

  OMSÆTNING. Alle beløb er excl. moms

  Foreningskontingenter:

1005 Ordinært kontingent á 565 kr. årligt i.m. 137.408 140.120 Færre medl.

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 500 300

  Foreningskontingenter i alt 143.708 146.220

  TV‐programafgifter

1051 Opkrævet medl. faste pakker Glenten incl. kont.+WebTV 650.000 690.000 Dyrere tv, mindre pk.

1052 Opkrævet medl. selvvalg Glenten 60.000 60.000

1054 Afregnet med Glenten ‐710.000  ‐750.000 

  TV‐programafgifter i alt 0 0

  Copydan afgifter

1065 Copydan opkrævet hos medlemmer 132.000 109.100 Dyrere, mindre pk.

1066 Afregnet med Copydan ‐132.000  ‐140.900 

1067 Difference Copydan ovf. til status ‐                       31.800              

  Copydan i alt 0 0

  Internet

1110 Opkrævet hos medlemmer. Uændret 99, 159 og 239 kr. 410.000 390.000 Flere medl.

  Internet i alt 410.000 390.000

  Omsætning i alt 553.708 536.220
 

  DRIFTSOMKOSTNINGER

  Teknisk service

1310 Reparation og vedligeholdelse ‐165.000  ‐204.000  Renovering anlæg

1315 Åbning, lukning, pakkeskift ‐2.800  ‐2.800 

1330 El til drift, Dong (Ørsted) ‐30.000  ‐20.000  Netto i 2018

1331 El‐ og CO2 afgifter 16.000 0 Brutto i 2019

1335 Transmissionsudgifter GC tv+internet 4x21702 ‐87.000  ‐87.000 

1340 Abn. + support Panther incl. teknisk backup 4x7197 ‐30.000  ‐30.000 

1345 Teknisk support NetDesign m.fl.  ‐90.000  ‐30.000  Hurtigere tilkald

  Teknisk service i alt ‐388.800  ‐373.800 

  Administration

1355 Kontorhold, telefon ‐16.000  ‐16.000 

1360 Regnskabssystem E‐conomics 4x1047 (1059) ‐5.000  ‐5.000 

1361 Gullestrup Mail‐ og Webhotel, dkHostmaster ‐6.000  ‐5.000  Mere hjælp

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. 4x12040 ‐50.000  ‐50.000 

1390 Omdeling, porto ‐1.000  ‐1.000 

  Administration i alt ‐121.750  ‐120.750 

  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  ‐6.000 

  Ekstern bistand i alt ‐31.000  ‐31.000 

  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 ‐547.550  ‐531.550 

  Resultat før afskrivninger 6.158 4.670

  Afskrivninger i alt 0 0

  Resultat før renter 6.158 4.670

  RESULTAT 6.158 4.670

698203 ‐ Fredensborg Søparks Antenneforening ‐ FSA
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FSANET tilbyder i 2019 til medlemmerne 
FSA medlemsprisliste 2019 

Bredbånd (internet) 
Bredbånd producerer vi selv. Derfor kan vi for 7. år i træk levere til uændrede priser.  

Til det lille behov som webbank, mails, hjemmesider og lidt streaming: 10/3 MBit      99 kr. pr. måned 
Er I flere, der vil streame og se tungere hjemmesider, anbefaler vi: 50/20 Mit 159 kr. pr. måned 
Vil I gerne have det bedste og kunne streame HD og UHD: 100/30 MB 239 kr. pr. måned 
Fast IP-adresse (kun nødvendig, hvis du skal opsætte VPN eller lign.)   25 kr. pr. måned  
Nyt modem: Technicolor (tidl. Cisco) 3940ALR2, hvis du vil skifte til det bedste. 
 Kører system 802.11ac og tidl. samt dualband 2,4 og 5 Ghz. Vores indkøbspris 920 kr. (engangs)  
 

Tv-streaming 
Når du har bredbånd, kan du se masser af tv som streaming uden at købe tv-pakker 

Prøv DRTV, TV 2 Play, ViaPlay, DPlay, YouTube og mange andre muligheder. Hvis mere end en ad gangen strea-
mer, skal du nok have 50 Mbit eller 100 Mbit bredbånd. Kan både ses på traditionelle tv (nyere), pc, laptop, 
desktop, smartphone m.m. samt med andre tv vha. AppleTV eller Google Cast Ultra. Se anmeldelse og priser for 
de bedste 15 streamingtjenester her. 
 

Tv – traditionelt antenne tv (også kaldet flow-tv), det meste i HD 
Hvis du vil have den bedste billedkvalitet, skal du stadig bruge ”gammeldags” flow-tv, mest i HD. 

Alle DRs 6 kanaler incl. 2 børnekanaler + TV 2 + 2 musikkanaler + nabolandskanaler. 
Køb en grundpakke. Samtidig får du de fleste kanaler som WebTV (Gplay), der kan ses  
overalt: Hjemme, i sommerhus, camping samt rejse i hele EU, hvor der er bredbånd 
(maks. på 5 enheder ad gangen). (*) 1.034 kr. pr. år 
Du kan supplere dette med frit-valgs-kanaler, se særlige prisliste. 
Nødvendigt conax-kort med holder koster en gang for alle (maks. 4 kort) 360 kr. (engangs) 

Hvis du vil have flere-tv kanaler som f.eks. TV 2 Charlie, Zulu, TV3, Kanal 5 skal 
du købe mellempakken. Også som WebTV. (*)  3.560 kr. pr. år 

Hvis du vil have endnu flere, f.eks. TV 2 News, CNN, Nat.Geo m.fl., men ikke  
sport, skal du købe familiepakken. Også som WebTV. (*) 4.482 kr. pr. år 
 
Hvis duer vild med sport, men godt kan undvære familieprogrammer, 
så bestil sportspakken. Også som WebTV. (*) 5.388 kr. pr. år 
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Hvis du bare vil have det hele, familieprogrammer, sport m.m. 
Så køb Fuldpakken. Også som WebTV. (*) 6.378 kr. pr. år. 

Se alle kanaler og pakker her.  
(*): De anførte priser er inkl. afgifter til Copydan (hhv. 352, 452, 570, 600 og 582 kr.)   Priserne kan stige, hvis 
programleverandørerne sætter deres priser op. 

I stedet for de dyre pakker med betalingskanaler kan du overveje at supplere grundpakken med flere enkeltka-
naler eller tv-programmer som streaming. Du får på denne måde flere tv-programmer, du gerne vil have end i 
de dyre pakker i flow-tv, og du kan f.eks. opsige det om sommeren, hvor der ikke ses så meget tv. 
 

Telefoni 
Både IP-fastnet telefoni (fra 19 kr. pr. måned) og mobiltelefoni til gode priser kan bestilles hos evercall, hvis 
man har bredbånd hos FSA. 
 

Kontingent  
Alle betaler – udover bredbånd og tv-pakker - samme kontingent til  
teknisk vedligeholdelse og administration:   565 kr. pr. år. 

Alle priser er inkl. moms. 

 

Opkrævningsterminer 
Primo januar opkræves årskontingent (565 kr.), Copydan (afhængig af tv-pakke), tv-kontingent samt internet-
kontingent for 1. halvår. 

Primo hver kvartalsmåned (januar, april, juli, oktober) opkræves betaling for selvvalgskanaler, indmeldelsesge-
byr, pakkeskift, rykkergebyr, kort og kortholdere til selvvalgskanaler m.m. 

Primo juli opkræves internetkontingent for2. halvår.  

 

Opkrævningsmåde 
Vi anbefaler alle at tilmelde betalingen til betalingsservice (BS). Hermed sikres rettidig betaling og automatisk 
registrering af betalingen. Rykkere undgås, rykkergebyr spares. Det er en stor lettelse for både bestyrelsen og 
medlemmet. Tilmelding kan ske til bank, ved brug af oplysning på indbetalingskortet eller ved tilmelding 
på https://mit.fsanet.dk, hvor man også kan se de aktuelle og tidligere fakturaer fra FSA. 

Alternativt kan man få tilsendt faktura pr. e-mail. Hvis intet vælges, tilsendes faktura pr. brev fra Nets. 

Betalingsfrist: 10 dage. 

Alle medlemmer, der betaler til tiden, sparer bestyrelsen noget arbejde. Tak til de mere end 90 % af medlem-
merne, der gør det. 

FSA beregner ikke fakturagebyrer eller andre gebyrer i forbindelse med betaling. 
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Firmabetaling 
Vores faktureringssystem kan håndtere, at faktura for internet sendes til medlemmets firma. Det ændrer ikke 
på, at medlemmet hæfter på betalingen. Kontingentbetaling og betaling for tv-kanaler kan ikke faktureres til 
firma. 

  

Rykning 
Hvis betaling ikke er modtaget på forfaldsdagen, udsender vi en rykker med en ny forfaldsdato. Det koster et 
gebyr på 100 kr. Hvis betaling stadig ikke modtages, sendes endnu en rykker, der også koster 100 kr. Tredie og 
sidste rykker koster også 100 kr., og samtidig varsles lukning for bredbånd, tv og evt. telefon, og herefter sendes 
beløbet til inkasso. Der åbnes først for forbindelsen igen, når betaling er indgået. Udgifter til afbrydelse og gen-
etablering betales af medlemmet. I øvrigt forholdes efter renteloven. 

Arbejdet med rykning udføres af bestyrelsesmedlemmer i deres fritid uden nogen form for honorering. Vi er der-
for meget glade, når medlemmerne betaler til tiden. 

 

Godkendt af FSAs bestyrelse 10.12.2018.  
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