
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 420, 3480 Fredensborg.  CVR: 18239604 
Bank: Handelsbanken i Fredensborg, reg.nr. 6301, kontonr. 2009692. 

 

 

Fredensborg den 6. oktober 2020  
 

Indkaldelse til den Corona aflyste og udskudte Generalforsamling 

Oprindelige dato for generalforsamling 28.4.2020 

Ny dato for FSAs ordinære generalforsamling 

 torsdag den 29.10.2020 kl. 19.00 

Sted:  Kælderen, Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4, 3480 
Fredensborg 

 
Kære medlem (1) 

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær ge-
neralforsamling 2020. Der bydes på vand og øl under mødet. Der vil være, håndsprit og særlige 
restriktioner på grund af Corona situationen. Ligeledes gør vi opmærksom på, at kælderen i Gl. Bio er 
Corona-sikkert til, at kunne rumme 30 medlemmer (ud over bestyrelsen), og møder der flere op – og 
selv om vi gerne vil se og tale med jer alle – må vi af hensyn til Corona-reglerne udsætte 
generalforsamlingen. 

Denne indkaldelse med bilag i et samlet pdf-dokument er den 06.10.2020 udsendt til alle 
medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag 
samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside. 

 

(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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D a g s o r d e n: 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår advokat Mads Cramer-Kam, ADVODAN Helsingør, der også var dirigent i 2019, 
som dirigent. 

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

Bestyrelsen foreslår de valgte revisorer Hans Jørgen Jensen, K501, og Birte Raun, 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 (kalenderåret 2019) til godkendelse 

Revideret årsregnskab for 2019 med ”blank” revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles godkendt 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der er pr. 1.3.2018 indkommet 2 forslag fra medlem Peter Møller, Ryttervænget 304, der er formand 
for Grundejerforeningen Trekanten. 
 
4. A. 1. Forslag om ændring af fristen for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen, så fristen 
er efter indkaldelsen 

Det foreslås, at bestyrelsen i de planlagte ændringer af vedtægterne inkluder ændringer af § 4, stk. 3 
og § 4, stk. 5, så fristen for fremsendelse af forslag til dagsordenen ændres fra 1. marts til 14 dage før 
generalforsamlingen. Desuden tilføjes det, at den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Formålet med forslaget er at give medlemmerne bedre mulighed for at komme 
med forslag til generalforsamlingen. 

 
4.  A.  2. Forslag om, at antennemasten fjernes i 2020. 

Baggrunden for forslaget er, at FSA ikke længere anvender antennemasten. Der er heller ingen udsigt 
til, at den kommer i brug igen, da masten ikke er et alternativ til en bredbåndsforbindelse og ikke kan 
bruges til internet og streaming. Det vil derfor være oplagt i forbindelse med det planlagte navneskifte 
fra antenneforening til bredbåndsforening at fjerne masten i 2020 og dermed forskønne området til 
glæde for de medlemmer, der bor og færdes i nærheden af masten. 
 

4. A. 3. Forslag fra bestyrelsen om fremtidig leverance af bredbånd  
Det nuværende udstyr til produktion og levering af bredbånd/internet (CMTS = Cable Modem 
Termination System) af mærket Cisco og leveret af TDC-virksomheden NetDesign, blev sat i drift den 
1.7.2013 og har med enkelte afbrydelser virker stabilt. ”Rå båndbredde” er købt hos GlobalConnect og 
levereret på fiber til vores hovedstation. Oprindelig 300 MBit/s, senere og aktuelt 600 MBit/s, og det 
kan maksimalt gå op til 800 MBit/s. Hardware kan formentlig bruges et par år endnu. Driftssystemet 
kaldes DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specifikation), og det kan maksimalt levere ca. 
200 MBit/s pr. medlem og op til 800 MBit/s til os alle tilsammen).  



 

 

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale om ny leverance i systemet DOCSIS 3.1., der 
kan håndtere Giga bit (aktuelt over 3.000 MBit/s) i alt og op til 800 MBit/s til det enkelt medlem. Vores 
anlæg bliver dermed fremtidssikret 5-10 år frem, og vi vil alle kunne streame i HD og UHD (4K) i høj 
kvalitet nøjagtig på samme måde, som hvis vi havde fiber. Vi vil også kunne tilbyde naboområderne på 
Endrup Byvej, Dr. Kovang og Endrupvej tilslutning.  

I 2017 udbyggede vi med fiber i området, så vi har to såkaldte øer, og vi er i gang med at renovere og 
kvalitetssikre hele kabelsystemet. Sandsynligvis udbygges med ”Remote Phy”, der flytter teknisk 
udstyr fra hovedstationen ud i et par forstærkerskabe. Leverandør kan enten være en kommerciel 
operatør eller en anden antenneforening, der leverer på fiber.    

Alm. tv (flow-tv) vil senere kunne leveres på samme system. 

Udgangspunktet er at finansiere udbygningen over driften til uændrede priser og senere at kunne 
sætte priser på internet ned. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster for 2020 
I henhold til vedtægternes §6, stk. 3, har bestyrelsen den 20.12.2019 udsendt budget for 2020, der 
umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på generalforsamlingen. Budget 2020 ses 
nedenfor og indstilles til endelig godkendelse. Kontingenter og takster kan ses på følgende link på 
vores hjemmeside: http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/ 

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. 

Det skal bemærkes, at bestyrelsen har konstitueret sig pr. 28. august 2020 således: 

Henrik Vetter, K420, der nu er formand blev i 2019 for 2 år og er derfor ikke på valg. Henrik Vetter er 
pr. 28/8-2020 valgt som formand. 

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, blev i 2018 valgt for 2 år og er villig til genvalg. Jens Jakob 
Thorhauge er pr. 28/8 2020 valgt som næstformand. 

Jan Nørskov Pedersen, M339, der i 2019 var næstformand og fra 1.2.2020 også kasserer, blev valgt 
i 2018 for 2 år, og er villig til genvalg. Jan Nørskov Pedersen er pr. 28/8  valgt som kasserer. 

Poul Juul, K532, der i 2019 var formand, blev valgt i 2019 for 2 år og er derfor ikke på valg. Poul Juul 
var frem til 28/8-2020 formand for FSA.  

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2018 for 2 år og er villig til genvalg. Mogens er 
pr. 28/8-2020 valgt som sekretær. 

Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2019 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 2019 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. 

Birte Raun, M103, blev i 2019 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. 

http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/


 

 

Der kan vælges en revisorsuppleant for 1 år. 

8.  Eventuelt 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

      

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

Markedet summary 
Allerede i starten af 2019, ser bestyrelsen i FSA, at markedet byder på konflikter mellem store 
medieaktører på TV: Flow-tv og streaming. Flere af de store aktører har udmeldt spareplaner og der 
er et ændret politisk flertal i medieverdenen, der sætter flere af aktørerne under et stort pres 
økonomisk og udviklingsmæssigt.  
Vi ser to forskellige udviklingstendenser i tv-sening. Den ene er, at brug af gammeldags tv (flow-tv) 
der stadigvæk falder, ses typisk af den lidt ældre generation. Sandsynligvis vil en del af aldersgruppen 
50-60 år i en periode på 10-20 år eller så længe Flow TV eksistere fortsætte med, at se udvalgte TV-
kanaler. Tv ”on demand” og ”streaming” stiger stadigvæk og ses typisk af den lidt yngre generation. 
Det billede vil helt sikkert ændre sig og vi vil se at flere og flere af vores medlemmer gå over til, at 
streame TV og dermed slet ikke se flow tv mere. Vores estimat er om et par år. Tendensen tror vi 
derfor er, at alle medlemmer på sigt vælger at streame TV hvorfor flow-tv vil være en mindre del af 
medlemmernes første valg. Derfor er et stærkt og stabilt bredbånd et krav fremadrettet.  

Hvis bestyrelsen kikker ind fremtiden, hvor der både på tv- og radioområdet har været et tumultarisk 
år med store forandringer, så har den danske online-platform været præget af en relativ stabilitet. 

Dækningen af højhastighedsinfrastruktur øges gradvist. I en årrække har der primært været fokus på 
downloadhastighed, men fokus rettes i stigende grad også mod upload-hastighederne. Afsætningen 

af fastnetbredbåndsabonnementer har de seneste år ligget stabilt, men sammensætning i forhold til 
de teknologier, som abonnementet baseres på, er ændret. Kobberbaserede abonnementer udgør en 

stadig mindre del, mens det modsatte gør sig gældende for coax- og fiberbaserede abonnementer. 
Afsætningen af mobilt bredbånd er støt stigende. Vi ser også sammensætningen i afsætningen er 

over årene ændret i forhold til de downloadhastigheder, som abonnementerne afsættes med, og 
udviklingen går hurtigt mod høje hastigheder. Det er imidlertid kun coax- og fiberbaserede 

abonnementer, der bidrager til denne vækst. FSA’s bestyrelse følger løbende med i udviklingen og 
agere herefter.  
 
Internet, bredbånd, coax og fiber 

I FSA har vi siden 2013 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. 



 

 

I FSA-regi udbygger vi løbende vort net og vores kabler i jorden (coaxkabler). Disse kabler kan 
sagtens håndtere høje hastigheder, men coaxkabler har et problem, nemlig at der under visse 
omstændigheder kan genereres elektrisk støj i dem, som forstyrrer transmissionen. Vi har derfor 
igangsat en renovering af kabelnettet og den vil fortsætte ind i 2020 og 2021. 

Foreningens bredbåndsudstyr (en Cisco CMTS), som blev anskaffet i 2013, kan nok holde et par år 
endnu.  

Bestyrelsen ser dog nogle store risici ved vores nuværende løsning. 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. I 
bestyrelsen har vi siden 2018 afsøgt og dermed undersøgt, om vi kan indkøbe bredbånd udefra, 
enten fra en kommerciel leverandør, hvor der er flere muligheder, eller alternativt fra andre 
antenneforeninger. Lige nu taler vi blandt andet med Glenten om overtagelse af stationen og alt 
udstyr forbundet med vores net. 

En af de andre udfordringer vi har vores hovedstation. Hovedstationen ville ikke kunne modstå en 
ildebrand eller anden form for fysisk skade så som væltede træer etc. Vi arbejder derfor på at få 
nedlagt vores hovedstation og overgivet hele driften af nettet samt hovedstationen (HS) til en 
udbyder som en af de nævnt ovenfor. Ved overdragelse af HS til anden udbyder vil hovedstationen 
kunne nedtages og erstattes med en enkelt boks. Se billede herunder: Nuværende – Eks. På ny 
node. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk betragtning af Flow-tv og/eller streaming 

En af de hovedtendenser vi allerede ser nu er, at tv-stationernes grådighed tilsyneladende er uden 
ende. Vi kan derfor blive nødt til at følge markedet og vores leverandørens valg af pakkestruktur. 
Dette betyder at vi nu er overgået til en 3 pakke struktur i 2020.  

Vores meget billige grundpakke er meget populær, og vi ser flere og flere af vores medlemmer 
overgå til denne grundpakke. Vi vil dog tilsikre, at man kan vælge flere forskellige pakkevalg i vores 
tilgang til Tv-markedet. Bestyrelsen har haft forhandlinger med andre udbydere som YouSee og 
Stofa, men ser ikke nogen fordel p.t. ved at skifte til anden udbyder. Vi er meget tilfreds med 
Glenten for nærværende. 



 

 

Tekniske serviceleverandører 
 
§ 2, stk. 4 i vedtægterne fastslår, at ”Medlemmerne afholder selv udgifterne til etablering og 
vedligeholdelse af kabelnettet på egen grund fra tilslutningsstanderen til huset.” Øvrige udgifter 
afholdes af fSA gennem vores fælles kasse.  

Vi har i dag et glimrende samarbejde med følgende leverandører: 

• Digital installation ved Jesper Baltzer, hvis firma hedder Digital Installation (DI), der udfører 
arbejde for både forening og medlemmer. Jesper foretager også opgradering en af hele 
kabelnettet. Vi skifter vi foreløbig udskifter alle passive komponenter til helt nyt materiel 
med større tæthed, både fysisk og elektrisk, bedre elektriske egenskaber og højere 
frekvensområde (fra 862 MHz. til 1.218 MHz.).    

• Dansk Kabel-tv bistår os med arbejdet i vores hovedstation (Appear, der omsætter tv-
signaler) og fiberarbejde og er backup på udstyret. 

• NetDesign bistår os med service på vores internetudstyr af mærket Cisco.  

• Panther Applications bistår os med frekvensplanlægning, programmering af internetudstyr 
og et IT-system, der styrer de fleste administrative funktioner. 

• Glenten leverer support til medlemmerne, der er åben alle dage pr. tlf. og mail, og som er 
gratis for medlemmerne at bruge.  

Hertil kommer flere mindre leverandører af services, hjemmeside, køleanlæg, elinstallationer, IT 
m.m. 

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

 

Information & hjemmesiden 
 

• Vores hjemmeside, rummer alle de informationer, man har brug for som medlem.  

• På hjemmesiden anføres: 

o Drift tekniske problemer eller planlægninger 

o Nyheder, der gemmes i nyhedsarkiv.  

o Kontingenter, prislister, kanaloversiger og medlemskabsbetingelser 

o Telefon og e-mailadresse til support funktioner 

o Nyhedsbreve udsendes efter behov som e-mail, der også vises på hjemmesiden, når 
de er udsendt. 

 

 

 

 

 



 

 

Medlemstal og medlemmernes valg af ydelser 
Valg af tv-pakke 

Se nedenstående tabeller 

            .

Antal Pakke Pct./pakke
Primo år Grund MellemFamilieSport Fuld Ikke tv I alt Grund MellemFamilie Sport Fuld Ikke tv I alt

2008 40 5 283 328 12% 2% 86% 100%
2009 41 5 285 331 12% 2% 86% 100%
2010 56 6 266 328 17% 2% 81% 100%
2011 65 9 254 328 20% 3% 77% 100%
2012 70 17 244 331 21% 5% 74% 100%
2013 76 27 228 331 23% 8% 69% 100%
2014 115 35 181 331 35% 11% 55% 100%
2015 123 41 161 325 38% 13% 50% 100%
2016 121 42 150 6 319 38% 13% 47% 2% 100%

2016 (1.4.) 136 28 25 4 118 8 319 43% 9% 8% 1% 37% 3% 100%
2017 123 24 35 4 115 9 310 40% 8% 11% 1% 37% 3% 100%
2018 127 26 36 6 103 13 311 41% 8% 12% 2% 33% 4% 100%
2019 128 26 37 8 92 13 304 42% 9% 12% 3% 30% 4% 100%
2020 138 63 82 23 306 45% 21% 27% 8% 100%  

 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Valg af bredbåndspakke 
 
 

Antal Bredbåndspakke Pct./pakke Antal FSA Pct. medl.
Primo år Lille Mellem Stor I alt Lille Mellem Stor I alt medl. i altm. internet

2013 (1.7.) 26 82 47 155 17% 53% 30% 100% 331 47%
2014 34 103 57 194 18% 53% 29% 100% 331 59%
2015 30 112 65 207 14% 54% 31% 100% 325 64%
2016 30 120 65 215 14% 56% 30% 100% 319 67%
2017 28 126 70 224 13% 56% 31% 100% 310 72%
2018 27 124 77 228 12% 53% 33% 97% 311 73%
2019 26 121 87 234 11% 52% 37% 100% 304 77%
2020 22 114 96 232 9% 49% 41% 100% 306 76%

Hastighed        Bredbåndspakke
Primo år Lille Mellem Stor

2013 (1.7.)  4/1  20/5  60/20
2014  5/2  25/10  75/25
2015  10/3  50/20  100/30

2016-20  10/3  50/20  100/30

2020-mål 100/20
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Telefoni: Evercall 

Pr. 1.1.2020 har 62 medlemmer IP-telefoni hos evercall, og 25 medlemmer har mobiltelefon hos 
evercall. 

 
Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen omkonstituerede sig den 28.8. 2020 og man kan i dette dokuments punkt 6. Valg af 
bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, se hvorledes bestyrelsen er konstitueret pr. d.d.  

Fysiske bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneden. Mange løbende sager klares dagligt 
ved mailkorrespondance til vores support funktion og af de vejansvarlige. 

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.  

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 og TV-adgang 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 
FSA’s bestyrelsesmedlemmer. 

FSA har også haft et godt samarbejde med Grundejerforeningen Trekanten. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Henrik Vetter – Jens Jakob Andersen – Jan Nørskov Pedersen – Poul Juul – Mogens Rasmussen – Nis Engholm 

Formand Næstformand  Kasserer       Medlem Sekretær     Suppleant 

K420  K151   M339       K532                  K338                           K424  

 

 

Ad. 3 Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år (kalenderåret 2019) til godkendelse 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Ad. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster for 2020 

Kontingent og takster findes på hjemmesiden på følgende link: 
http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/ 
 

 

http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/
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