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På de følgende sider er der bl.a.: 
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Dagsorden ordinær generalforsamling  
tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.30  

i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.  
 
Se den korte skriftlige beretning senere i bladet.  
Der suppleres med en mundtlig beretning på generalforsamlingen. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.  
 
Se det reviderede regnskab for 2021 bagerst i bladet. 
 
Foreningen har pt. 1 leasingaftale på 48 mdr. vedr. udstyr til Internet i 2018 – 2021 
Aftalen er opsagt pr. 1. april 2022 og restindfries juli 2022. 
 
Foreningen er forsikret i Tryg Forsikring (Samarbejdspartner med FDA) 
 
4. Forslag fra bestyrelsen:  
 
4.1. Budget for 2022 og kontingent for 2022.  
 
Bestyrelsen indstiller til at det udsendte budget for 2022 baseret på nedenstående priser godkendes.  
 

TV inkl. webTV 
og Viaplay 

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

2022 pr. måned 230 kr. 480 kr. 680 kr. 

 
 

Pr. måned Internet 100/40Mbit 250/40Mbit 

2022 pr. måned 149 kr. 199 kr. 

 
4.2 Bestyrelseshonorar 
 

Bestyrelseshonorarer Formand Kasserer Sekretær I alt 

2022 (Uændret) 22.000 kr.  22.000 kr. 11.000 kr. 55.000 kr. 

 
 
4.3. Bestyrelsen indstiller  
 
Med udgangspunkt i udgifterne (jfr. regnskabet 2021 til renovering af kabel- og fibernettet herunder 
udbedring af brud og lign.) foreslås det at bidraget til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. 
måned til næste generalforsamling i 2023. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne:  
 
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
 
 
 



 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
6.1. Valg af kasserer. Helle Holm er villig til genvalg, vælges for 2 år. 
 
6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Peter Madsen, Kristian Johannsen og Svend Nielsen vælges 
for 2 år. De er villige til genvalg. 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Lone Mortensen og Bent Eisenreich. 
 
8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. 
Revisor. De er begge villige til genvalg. 
 
Valg af 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. 
Revisor. 
 
9. Eventuelt 

 
 

 



Bestyrelsens beretning for 2021 og lidt 2022 

2021 har stadigt været præget af Covid19 og der er rigtigt mange der har arbejdet hjemme i løbet af 

2021. Heldigvis opgraderede vi vores back-bone i 2020 for at sikre at vi ville have nok båndbredde 

tilgængeligt til hjemmearbejdspladserne. 

I 2021 har vores servicepartner KK Partner været i gang med at opdatere en længere strækning 

bestående af Belsager 2-14, Bredager ulige nr., Tavleager lige nr., Stolpeager lige nr. samt Sydager. 

Der er blevet foretaget løbende udskiftninger af defekte kabler i foreningen, og KK Partner har brugt 

meget tid på at indjustere vort anlæg så optimalt som muligt, for at sikre foreningen leverer det 

bedste signal. 

I den forbindelse skal bestyrelsen venligst gøre opmærksom på at det er matrikelejers eget ansvar at 

sørge for stikledningens integritet og kvaliteten af hjemmets forbindelser, for at sikre en god 

internetoplevelse. 

Foreningen er fortsat medlem af FDA (Foreningen af Danske Antenneforeninger) og deltog i messe 

og landsmøde som blev afholdt i lørdag d. 6. november 2021. 

Bestyrelsen gik i december 2021 i dialog med vore samarbejdspartnere (Infowise, KK Partner og 

ASOM net), omkring en udbygning af hastighederne på vort bredbånd, og bestyrelsen forventer at 

dette vil være afklaret i løbet af april-maj måned 2022. 

Som skrevet ud i nyhedsbrevet vil det stille nogle krav til grundejernes stikledninger, modem m.m. 

Cisco EPC3925 modemmet vil ikke længere være muligt at benytte i vores anlæg efter d. 1. august 

2022, da det ikke vil kunne fungere optimalt i anlægget og det ikke længere modtager 

sikkerhedsopdateringer. De medlemmer der har det modem skal købe et nyt Cisco CGA2121. Dem 

sælger foreningen for kun 795 inkl. moms. 

2022 

Bestyrelsen har i januar/februar 2022 i samarbejde med KK Partner lavet en teknisk gennemgang af 

fordelingsstanderne som står placeret i forbindelse med parcellerne i foreningen. Vi har desværre 

kunnet konstatere at der har været foretaget ændringer i nogle af standerne, som IKKE er foretaget 

på foranledning af bestyrelsen eller KK Partner. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at det 

er foreningens ejendom der bliver tiltvunget sig adgang til, og kan betragtes som indbrud/tyveri. Vi 

har ved de standere det gør sig gældende ved, dokumenteret indholdet i standerne ved hjælp af 

fotografisk materiale, så vi ALTID ved hvordan standerindholdet så ud sidst KK Partner arbejdede i 

det. På ovenstående baggrund har bestyrelsen allerede sagt ”farvel” til et medlem. 

 

Bestyrelsen har et ønske om at kunne sende flere informationer ud digitalt og opfordrer derfor alle 

medlemmer til at lade deres mobilnummer samt mail-adresse registrere i foreningens system. 

Hvis I er i tvivl om vi har disse informationer, kan I blot sende dem til os på info@eriksmindenet.dk. 

 

Bestyrelsen har i 2021 afholdt bestyrelsesmøder efter behov, og dette er både sket fysisk og digitalt 

grundet Covid19 situationen. 
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Kanalnøgle 2022 
Programmer Kanalnummer Grundpakke Mellempakke Fuldpakke WebTV 

DR1 HD 1 x x x x 

DR2 HD 2 x x x x 

TV2 Lorry HD 3 x x x x 

DR Ramasjang 5 x x x x 

TV Lorry 8 x x x  

Hovedstaden 9 x x x  

Folketinget 10 x x x x 

TV Øst 11 x x x  

Das Erste HD (ARD) 12 x x x x 

ZDF HD 13 x x x x 

NDR HD (N3) 14 x x x x 

RTL HD 15 x x x x 

SAT.1 16 x x x x 

ProSieben 17 x x x  

3sat HD 18 x x x x 

Deluxe Music 19 x x x  

TV4 HD (svensk) 20 x x x x 

NRK1 HD 21 x x x x 

TV5 Monde (Europe) 22 x x x  

Prøvekanal 23 x x x  

DR1Syn 24 x x x  

DR2Syn HD 25 x x x  

SVT1 HD 27 x x x x 

SVT2 HD 28 x x x x 

TV3 HD 40  x x x 

TV3+ HD 41  x x x 

TV2 Zulu HD 42  x x x 

TV2 Charlie HD 43  x x x 

dk4 HD 44  x x x 

Kanal 4 HD 45  x x x 

Kanal 5 HD 46  x x x 

TV3 MAX 47  x x x 

Uptown Classic 48  x x  

Nickelodeon HD 50  x x x 

Eurosport 1 51  x x x 

Sky News 52  x x x 

Viasat Explorer HD 53  x x x 

TV2 Fri HD 54  x x x 

TV2 News HD 55  x x x 

TV3 Puls 56  x x x 

TV3 Sport HD 65   x x 

TV2 Sport X HD 66   x x 

Eurosport 2 67   x x 



 

Kanalnøgle 2022 
Programmer Kanalnummer Grundpakke Mellempakke Fuldpakke WebTV 

TV2 Sport HD 68   x x 

6'eren HD 69   x x 

Canal 9 HD 70   x x 

Disney Channel SD 74   x x 

Animal Planet HD 75   x x 

Discovery Channel HD 76   x x 

ID Investigation Discovery HD 77   x x 

Viasat History HD 78   x x 

Viasat Nature HD 79   x x 

Viasat Golf HD 80   x x 

MTV DK HD 81   x x 

VH1 DK 82   x x 

National Geographic Channel HD 83   x x 

Nickelodeon Junior/VH1 84   x x 

Viasat Ultra HD 85   x  

Radiokanaler fra 401 x x x  

 

Praktiske oplysninger: 

Kanalsøgning Forudsætning for selvvalg tv Selvbetjeningsportalen 

Frekvens: 306 MHz 
(306000 KHz) 
Netværksid: 101 
QAM 64 
Symbol rate: 6875 

Dit TV skal have en digital DVB-
C/MPEG4 tuner og plads til et 
Conax CA-Modul (kortlæser til 
programkort). 

 

Der er tilvalgskanaler* og 
tilvalgspakker* at vælge imellem. 
Du kan ændre i dine kanaler, så du 
kan få de kanaler, der passer bedst 
til dig og din familie. 
Alt det kan du gøre via vores 
selvbetjeningsportal. 
mit.eriksminde.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIFI 

Hvis I/du gerne vil have trådløst netværk, kan vi anbefale du anskaffe det nye 
kabelmodem CGA2121 

 

Modemmet bør placeres centralt så WiFi signalerne kan nås de steder I mest opholder jer.  

Modemmet bør ikke være 

a) placeret på loftet, 

b) i et lukket skab, 

c) i den modsatte ende af huset i forhold til brugernes placering, 

d) ikke på gulvet i et hjørne skærmet af skabe og mur, 

e) ikke tæt på en inverter til solceller, 

f) tæt på andre elektroniske enheder 

Hvis I synes hastigheden er for langsom på de enheder der kører med trådløs forbindelse, kan det 

være placeringen af modem dvs. WiFi signalet ikke kan nås. 

g) Signalet forringes – ofte voldsomt – gennem vægge. Der sker en voldsom forringelse for hver 

hindring. Specielt vægge med jern i opsuger signalet og lægger det dødt: 

• Gipsvægge med stålskelet er også af jern 

• Etageadskillelser mellem stue og første sal eller kælder 

• Moderne energivinduer. 3 lags ruder dæmper lige så effektivt som en bærende hovedskillevæg 

eller ydermur. 

Hvis ovenstående ikke er godt nok, kan I evt. overveje at investere i et såkaldt Mesh-netværk. 
Dette netværk består typisk af 2-3 eksterne trådløse enheder som tilsluttes modemmet, og kan bl.a. 
købes i Bilka, Elgiganten, Power eller tilsvarende butikker/webshops som handler med elektronik. 


