000207_AFOSHS_NYT3_2005

21/09/05

Skanderborg
Festival 2005
Ny filmkanal fra
TV 2
The Voice TV - endnu
højere stemmeleje

13:56

Side 1

000207_AFOSHS_NYT3_2005

21/09/05

13:57

Side 2

Kabelnet AFOSHS bladet
Redaktion:
Hanne Grøn (ansv.), Bent Larsen og
Henrik Christensen
Kontormedarbejdere: Aase Uldall
og Ulla Laurberg
Kontoradresse: Adelgade 48,
8660 Skanderborg
Bladkontakt:
Tlf. 86 52 17 11 (antenneforeningen ml. kl. 10.00-13.00),
e-mail: antenneforeningen@afoshs.dk
eller caramia@mail.dk (Hanne Grøn)

Indhold
3

Kontingent og IP telefoni

5
6

Ny filmkanal fra TV 2

8

Voice Tv - endnu højere stemmeleje

11

BBC Prime i efteråret

13

BBC Food

Zulu stormer frem

Layout & Tryk: Asferg & Harboe,
Adelgade 92, 1., 8660 Skanderborg.
Tlf. 86 510 410, fax 86 510 415,
e-mail: info@asferg-harboe.dk.

14/16

Viasat kanalerne i efteråret

17/19

Supersmuk Skanderborg Festival 2005

Oplag: 13.000

20

Smuk golf

23

Charlie i efteråret

Fotos: TV 2 (Per Arnesen), TV 3,
Viasat History og Explorer, BBC
Prime og Food, The Voice TV,
Viasat Sport, Leo Schiebel, René
Pedersen, Gunner M. Nielsen
Forsidefotos: Simon Kvamm (her
fra Zulu Rocks) og Lune Larsen
ramte i den grad plet ved årets imponerende smukke festival, den 26. i
rækken. (Fotos: Per Arnesen og Leo
Schiebel)

24/25

IFA 2005 - Berlin

26

Kanal 5 - Premier League, Bundesliga og premierefilm

29

National Geographic Channel i efteråret

30/31

Antenneforeningen på gaden

33/34

Foreningens vedtægter

FORORD

Nye kanaler og knivskarp konkurrence i efteråret

E

fter endnu en sommer med
mange genudsendelser på
hovedkanalerne imødeses efterårets tv-programmer altid med
stor interesse i mediebranchen.
Det er her, de fleste budgetpenge er
brugt, og en series første par afsnit
kan være altafgørende for dens videres skæbne, hvis seerne vender tommelfingeren op eller ned.
Foreløbig er de fleste kommet godt fra
start, og nogle af dem har vi fokus på
i dette nummer.
Derudover er der varme nyheder i
form af en helt ny filmkanal fra TV 2,
som både med sit indhold og pris ser
lovende ud. Den lanceres først til
november, men de filmtitler, der er
afsløret ved redaktionens slutning, er
vi ikke forvænt med på de kommercielle kanaler.
Vi kan også forvente et udspil fra
Disney kanalerne, der kører en høj
profilkampagne i dette efterår. Og prisen er jo kommet godt ned.
Vi er rævestolte af at kunne præsen-
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tere så stort et udbud for medlemmerne, som jo i sidste instans bestemmer,
hvem der skal blive på nettet, og glæder os til, at I vil markere ved næste
afstemning, om kanalernes efterårssatsning har båret frugt eller ej.
Der er også fokus på årets festival –
den 26. i rækken – som endnu engang
satte Skanderborg eftertrykkeligt på
landkortet og repræsenterer en goodwill værdi, som vi møder i utrolig
mange sammenhænge, når man præsenterer sig udenbys. Med vores udgivelsesdato bliver det jo altid et
tilbageblik og en reminder om, at man
skal sikre sig billetter til næste år!
Vi vil også allerede nu bede jer sætte
kryds ved 4. februar 2006, hvor foreningen har 30 års jubilæum – en
dag, vi meget gerne vil dele med både
medlemmer og vores utrættelige samarbejdspartnere. Mere herom i næste
blad, som vi kan love, bliver lidt nostalgisk, og vi vil gerne efterlyse medlemmer, der kan huske så langt tilba-

ge (!) og vil fortælle os andre om det i
bladet.
Billeder vil selvsagt også være velkomne.
Go’ tv-sæson,
Med venlig hilsen
Hanne Grøn
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Kontingent og IP-Telefoni

To store ting der ændres
og indføres inden for kort tid
Af Bent Larsen

Pr. 1. januar 2006 opkræver
vi kr. 1.000, et beløb Antenneforeningens bestyrelse fastsætter, og som kun er a´conto
betaling for 2006. Kontingentet
fastsættes efterfølgende på
Antenneforeningens generalforsamling sidst i februar.
Restkontingentet opkræves derefter pr. 1. juli 2006. For medlemmer med den lille pakke

ændres opkrævningen pr. 1. januar
2006 til kr. 400.
Hvorfor gør vi noget så besværligt,
at lave 2 opkrævninger, som for det
første koster penge at lave, men
også generer alle vore medlemmer,
der skal til at ændre deres budget.
Det gør vi, fordi vi på den måde
skaber ekstra likviditet til Antenneforeningen. Det betyder, at vi
forbedrer vor kassebeholdning af
penge pr. 1. januar, hvert år.
Alle medlemmer, der betaler via
PBS, skal ikke gøre noget, det sørger vi for. Vi meddeler PBS at vi
ændrer vore opkrævninger til to
gange, og at vi ændrer tidspunktet
for betaling.
Alle andre, og det gælder også
alle kollektive opkrævninger,
skal forberede sig på at
betale pr. 1. januar 2006.
Hvad skal vi så bruge
alle de penge til?

IP-telefoni
Vi bruger pengene til
indførsel af IP-Telefoni.
Vi har igangsat en
ombygning af antenne-

Foto: Burgdorf; Århus

Kontingentet
Kontingentet for medlemskab
af Skanderborg Antenneforening ændres til to opkrævninger, nemlig pr. 1. januar og
1. juli.

anlægget til knap kr. 5 mio. Dette
beløb skal bruges til at forbedre
kvaliteten af vort anlæg, så TVbrugeren får et bedre TV-signal og
Internet-brugeren ikke oplever støj
på antenneanlægget, der forstyrrer
de data, der modtages og sendes.
Og ikke mindst skal investeringen
bruges til betaling af indførsel af
IP-Telefoni.
IP-Telefoni betyder, at alle internetbrugere kan etablere telefoni
via kabelnettet. En ændring, der
medfører store besparelser for brug
af telefonen.
Kr. 119 pr. måned for at tale i telefon med alle fastnet telefoner i
Danmark, det er billigt.
■
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Fra storfilmen Pearl Harbour

Af Hanne Grøn

S

ensommerens hotteste nyhed på det danske tvmarked
må være meldingen fra TV 2
om lancering af en ny filmkanal 1.
november, der udløste spændingen
om, hvad der mon blev "næste
udspil fra TV 2". Og nyheden har
fået meget positiv respons.
Den nye kanal får Zulu cheferne,
Palle Strøm og Keld Reinicke ved
roret – og det er stærkt kvalificerede filmøjne, der har gjort forarbejdet for os seere. Især Palle Strøm
er kendt for at være noget af en
filmnørd, men konceptet bag kanalen er meget bredt, og der er ikke,
som ved de andre TV 2 nichekanaler en defineret (alders)målgruppe.
Den er bare for alle danskere, der
kan lide at se en god film – uden
afbrydelser – og af en kategori,
som man også kunne finde på at
leje for en aften.
Nyere danske kvalitetsfilm
TV 2 FILM vil være stedet, hvor
man kan finde nyere danske film
og danske topskuespillere, fortæller de to kanalchefer. "Det er jo
altid noget, der gør en stolt og

Zulu-cheferne Keld Reinicke (tv)
og Palle Strøm får ansvaret for
den nye filmkanal

ydmyg at få lov at starte en dansk
kanal op, som oven i købet har
mulighed for at støtte op om de
mange flotte danske filmproduktioner, Danmark er blevet så
berømt for.
Nyere danske film er ikke noget,
man kan få på andre filmkanaler.
Vi vurderer derfor, at der er et hul
i markedet til denne type 24timers low- pay kanal med gode
mainstream- film. Og for os betyder "nyere film" 80erne, 90erne og
dette årtusind. Dog indimellem
film fra 70erne, der jo var et
kæmpe filmårti."
Store film for en flad femmer
TV 2 FILM har indgået aftaler
med underholdningsgiganterne Disney, Sony Pictures og MGM om en
lang række film udelukkende til
denne kanal. De enkelte titler bliver vist flere gange- men på forskellige tidspunkter for at give
både A og B mennesker muligheden for at se dem.
"Vi ved, at danskerne generelt er
meget glade for at se film i tv, og vi
ser gode muligheder for en filmkanal, der til en stærk pris har et
bredt udbud af film fra især USA,
England og Danmark. Her i landet
findes flere andre filmkanaler, men enten koster de omkring 200,
kr. om måneden,
eller også er det
low-pay kanaler
med et relativt

snævert udbud af film," siger Keld
Reinicke.
Palle Strøm supplerer: "Ideen er at
lave en kanal med gode film, som
alle har råd til. Nemlig fem kroner
om måneden (plus moms og afgifter). Så hvis du bare lejer videofilm
to gange om året, kan du for
samme pris få en 24-timers filmkanal året rundt".

Lie-Kaas og Mads Mikkelsen
i De grønne slagtere
Bomstærke filmtitler
Åbningsfilm bliver komedien “De
grønne slagtere” med de p.t. hotteste danske navne, Nikolai Lie
Kaas og Mads Mikkelsen i hovedrollerne. Det er samtidig dansk tvpremiere. Andre eksempler er
Terkel i knibe, Lykkevej, Jeg er
Dina, Reconstruction, En som
Hodder og Ondt blod. Af udenlandske titler, der er frigivet i skrivende stund, kan nævnes: Storfilmen
Pearl Harbour, Bounce, Mistænkt
for mord, Thirteen days, The Rock
og The Royal Tennenbaums (en
familie af sorte får).
Som det ses, er udbuddet ALT fra
komedie over romantik til drama,
action og thrillere.
Det skal måske lige med, at TV 2
har bedyret, at lanceringen af den
nye filmkanal IKKE betyder færre
film på TV 2s øvrige kanaler.
■
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stormer frem
Rekordsæson for Zulu

I første halvdel af årets tv-sæson fik Zulu en fremgang i seerandel på 23 % i målgruppen (15-40 år) sammenholdt med
sidste år. Så med en seerandel på 7,2 % af de 15-40årige
seere kan den lille Zulu kanal knap kaldes "lille" mere.

Af Hanne Grøn
Hvad er det især, der rykker?
Zulus sendeflade har fra starten –
for små fem år siden – været kendetegnet af det skæve, uventede og
engagerede tv, som de unge kanalchefer Palle Strøm og Keld
Reinicke stadig er eksponenter for.
Det er stadig comedy, der brager
bedst igennem hos de unge – og
den seneste i rækken "Klovn" med
Frank Hvam er ingen undtagelse.
Måske dog med den krølle, at
Frank når meget længere ud end
målgruppen. Men det gjorde Langt
fra las Vegas jo sådan set også.
Danske favoritter og nye udenlandske koncepter
Klovn vender tilbage med 10 nye

afsnit om den uheldige Frank, og
det er varslet, at serien i sæson II
vil handle om sex. Det bliver spændende at se Frank udvikle sit store
potentiale i den retning!
Gintberg vil atter hærge fire aftener om ugen med sine kommentarer om dagens aktuelle begivenheder i programmet Gintbergs Store
Aften, men selvom de danske produktioner er favoritter, svigter
Zulu ikke de udenlandske programmer, som denne sommer har
givet gode smagsprøver på.
Af nye serier med start i september, kan nævnes "the Contender"
om 16 professionelle boksere, der
kæmper om en gevinst på en million dollars med selveste Sylvester
Stallone som vært. Serien "Touchdown", der er skrevet af manden

bag bl.a. Beverly Hills, John
Eisendrath, er en ny dramaserie,
der giver et nærgående portræt af
spillere i football klubben "the
Cougars" – og endelig må også
nævnes krimi dokumentaren:
"Synske detektiver". I en række
kriminalsager, som politiet mere
eller mindre har opgivet, får de
hjælp af synske personer i opklaringsarbejdet, hvilket udvikler sig
højst overraskende.
Sport, og det der ligner (lidt)
Sporten er et andet satsningsområde – motorløb, ishockey og ikke
mindst NFL er stærke på Zulu.
Som noget nyt sendes der nu hele
to NFL-kampe hver søndag hele
sæsonen igennem, og så er der jo
topholdet FC Zulu, i deres helt
egen "sportsgren", der fortsætter
deres indædte kamp mod stjerner-

Jon Dahl er også FC Zulu fan.
Til landskampen mod arvefjenden,
Sverige, har træner Mark Strudahl
god hjælp af selveste Jon Dahl
Tomasson, der ses på billedet sammen med tilrettelægger Anette Fich.
Mortensen.
Sæsonens finalekamp mod de store
stygge svenskere vises mandag 31.
oktober.
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ne. Og sandelig, om de ikke er ved
at nå dem!
FC Zulu i Emmy opløb
De populære fodboldnørder i
Danmarks dårligste fodboldhold
har ikke alene vist sig at være en
stor salgssucces internationalt
men er også med i kampen om de
eftertragtede Emmy-priser (tv branchens svar på Oscar), hvor de
i august landede i semi-finalen
sammen med syv andre programmer.
De deltager i kategorien "Non-

Side 7

Scripted Entertainment", og det
skal da blive spændende at se, om
de bliver endeligt nomineret den
17. oktober i Cannes. Emmy pri-

serne uddeles i New York 21.
november.
■

FC Zulu som eksportvare
FC Zulu konceptet er, her i september, i produktion
i 10 lande, bl.a. Tyskland, Spanien, Australien,
Sverige, Norge, og Finland. Canada og Australien
vil producere et tilsvarende program om henholdsvis et ishockeyhold og et rugby hold.

Underholdning i børnehøjde hver morgen kl. 7.00 - 9.00
Martin & Ketil rammer plet
hos børnene
De spøjse rum-drenge, Martin &
Ketil, er blevet en af Mini-Zulus
største succes’er (som en del voksne også sniger sig til at se med på).
Programmet "Verden for begyndere" handler om Martin & Ketils
forunderlige rejser i rummet og
deres spændende opdagelser rundt
om-kring på jorden. Intet fænomen
lades uudforsket - og parrets popularitet har i høj grad noget at gøre
med deres meget høje grad af indlevelse med publikum.
Det viste de også i Skanderborg på
festivalen, hvor de samlede et
propfuldt telt på den nye scene,
Blusen, og gav de fremmødte poder
en super oplevelse.
Derefter var de på visit i Infokanalens vogn og Presseteltet,
hvor der både blev
taget billeder, gi-

vet autografer og diskuteret
brændende aktuelle emner
med de små fans – inden de
kunne udtrække dagens vindere af fede Martin & Ketil
tasker.
Seertallet er imponerende
for et børneprogram: godt
400.000 drager hver uge –
enten på Zulu – eller TV 2 –
med ud på Martin og Ketils
rumrejse.
Julekalender med Martin
og Ketil
Drengenes popularitet har gjort
dem selvskrevne til også at bære
årets julekalender. Den optages i
skrivende stund, og der bliver lovet
et rigtigt juleeventyr med masser
af nisser, en julemand og julefe,
nye julesange og overraskelser
hver dag fra 1.-24. december.
På programfladen er også
Mumitroldene, Pokémon og
Julens
mysterier
skal også
udforskes
af rumdrengene

Martin & Ketil i rumskibet klar
til nye eventyr.
andre mini-helte, der gør morgenen mindre hektisk (måske!).
Zulu’s fem års fødselsdag
Lørdag den 5. oktober fejres Zulus
5-års fødselsdag sammen med de
mindste seere. Det sker i Parken i
København, hvor der afholdes Mini
Zulu Rocks hele dagen med masser
af fed børnerock. Martin & Ketil er
selvfølgelig også på pletten og guider børnene igennem dagen på
deres helt egen måde.
Listen over de børn og unge, der
skal underholde, består bl.a. af
Anne Gadegaard, Simone, Shout,
C 21 – OG ikke mindst Cool Kids
fra Skanderborg/Århus, vinderne
af MGP 2004.
Dørene åbner kl. 10.30 og festen
slutter kl. 17.00. ■
Nr. 3 - oktober 2005
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- endnu højere stemmeleje
Den danske 24 timers musik kanal, the Voice TV, kan
snart se tilbage på et lille års programvirksomhed –
med tilfredshed, da den formelig stormer frem i
markedsanalyserne i musikuniverset.

D

et ser ud til, at konceptet
med masser af dansk
musik, rap tale – og musik
hele døgnet – er noget, der fænger
hos de unge seere – også udover
målgruppen, der er ca. 12 – 24 år.
Favoritter:
Programmerne Planet Voice, med
de faste værter, Stine, Mikkel og
Rico, der byder på besøg af spændende gæster, konkurrencer og
uforudsigeligheder, og Countdown
DK hitlisten (man-tors 14-15.00 og
21.-22.00), er nogle af favoritterne
i det rimeligt brede musikunivers
på kanalen.

Aktuelt er der sporet
meget ind på James
Blunt (You’re beautiful),
som har et stort dansk publikum
(øjeblikkets nr. 1 på hitlisten),
Green Day og super-tjekkede
Gwen Stefani, men danske Anna
David har også rigtig fået
SMS’erne til at gløde på Voice.
Hendes singlehit, "Fuck dig" har
ligget nr. 1 på hitlisten i 11 uger, og
det har selvsagt givet den purunge
sangerinde travlt med at få sat et
album sammen (forventes at
udkomme efter vores deadline i
september og bør indeholde en
særlig tak til Voice TV!).

Gwen Stefani, hottere
end nogensinde

8
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Anna David kunne opleves i
Planet Voice teltet på festivalen, og
det var der rigtig mange, der benyttede sig af.
Voice TV var også sponsor på en af
konkurrencerne, som Infokanalens
Fotohold kørte under festivaldagene med virkelig flotte præmier.
Konkurrencer er i øvrigt også en
vigtig ingrediens i Voice-konceptet
og med til at opretholde den dialog,
kanalen hele tiden har prioriteret
højt med sine unge seere.
■

Et lille udsnit af de fede
præmier fra Voice TV og
Mini-Zulu ved DSF 2005
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TV 5 – lidt mere dansk!
Flere programmer med danske undertekster

D

en franske kanal TV 5 kan i
år fejre 20 års jubilæum i
Danmark, og det markeres
bl.a. ved at forsyne flere programmer med danske undertekster.
Over 20 timers programmer om
ugen har fået danske undertekster,
og for de mange, der nyder en
fransk film, vil det være en glæde
at høre, at det fortrinsvis er disse,
der tilgodeses.
Ifølge TV 5 drejer det sig om film
mandag kl. 02.20, onsdag kl. 14.30,
torsdag kl. 10.15 og 18.30, fredag
kl. 10.15 og 18.30, lørdag kl. 10.15,
18.30 og 22.30 samt søndag 14.30.

Dokumentarer forsynes med
dansk tekst hver mandag, tirsdag
og fredag kl. 21.00.
Da TV 5 blev lanceret i 1985 i
Danmark sendte den tre timer
dagligt til Europa. Nu sender den
døgnet rundt til over 166 mio husstande verden over til 220 lande.
I Danmark har en million danske
husstande adgang til TV 5, og
kanalen har ofte fortalt om
Danmark med reportager fra
Kongehuset (som jo har et rimeligt
frankofilt islæt!), til Grønland,
vindmøller, indvandrere, børnepasning og danskeres dagligdag.

TV 5 s programflade kan nærmest
sammenlignes med DR 1 og en
vægtig ingrediens er at opretholde
kendskabet til fransk sprog og kultur, hvilket også ofte indebærer en
anden synsvinkel på aktuelle begivenheder end de engelsksprogede
kanaler tilbyder.
■

CANAL+ nu med 7 reklamefrie kanaler!
VISIONDIGITAL BOX

0

til Canal Digitals KundeCenter på tlf. 70 13 19 19.
1. Ring
Her bestiller du et abonnement på den programpakke, du gerne vil se.

2. i underskrevet stand.

KundeCenteret sender dig en kontrakt, og du returnerer den

Du modtager VisionDigital boxen med posten. Den tilsluttes let dit
3. antennestik
i væggen. Så kan du se dine nye programmer med det samme.

CANAL+

pakken

Nu med ie
mefr
7 rekla r !
kanale

KR./*
MD.

* Alle programpakker forudsætter 12 mdr. abo. og er inkl. leje af en VisionDigital box i 12 mdr. for 0 kr.
Normalprisen for boxen er 59 kr./md. Prisen er excl. halvårlig kortservice på 145 kr. VisionDigital boxen har
ingen indflydelse på de kanaler, du modtager via din antenneforening.
Tilbudet gælder til 31.12. 2005.

Hos CANAL+ finder du det bedste fra to verdener – film og
sport, døgnet rundt, syv dage om ugen.
Hver aften vises en ny premierefilm kl. 21 på CANAL+ Film
og fra kl. 19 til kl. 21 har du mulighed for at vælge i mellem
12 film på alle kanaler. Alle film vises i 16:9 widescreen og
Dolby Digital 5.1 og nye serier vises alle hverdagsaftener
kl. 22 på CANAL+.
Filmklassikere man gerne vil se igen, kan ses på
C MORE Film.
På den lokale danske sportskanal CANAL+ Sport sendes
de bedste kampe fra Barclays English Premiere League,
Serie A, Bundesligaen, Allsvenskan og Elitserien samt
studieprogrammet Premier League Lørdag med ekspertkommentator Jes Høgh. Her sendes også live fra NHL, NBA
og WNBA samt forskellige sportsmagasiner med f.eks.
golf, tennis og motorsport.

219 kr./md.*

Barcleys English Premier League

Samlet pris det første år: 2.918 kr.
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Prime er altid garant for
masser af underholdning,
godt drama og kvalitets krimier, og dette efterår er ingen undtagelse. Vi har udvalgt et par favoritter:
Vild med Dans - på engelsk
TV 2s succes serie “Vild med dans”
er bygget over det engelske koncept, Strictly Come Dancing, som
BBC Prime sender en ny omgang
af i oktober.
Strictly Come Dancing
- så er det ud på dansegulvet
igen
Sendes 8 lørdage kl. 18.40 fra
29/10
– efterfulgt af Strictly Come
Dancing: Results Show kl. 20.45
(30 min.)
Er du vild med dans, så få styret
lysten, når BBC Prime i oktober
blænder op for endnu en dansesæson i den engelske udgave af Vild
med Dans. Legendariske Bruce
Forsyth er vært sammen med Tess
Daly og præsenterer hele 10 danseglade par. Blandt de kendte, der
vover sig ud i hård træning og
svære trin, er bl.a. skuespillere fra
EastEnders og Casualty, som vi
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kender så godt fra BBC Prime.
Men også en kendt komiker og
havemand har fundet vej til dansegulvet. Princippet er, som du kender det fra Vild med Dans: masser
af hård træning sammen med de
topprofessionelle dansepartnere og
udstemning program for program
– før dommerpanelet til sidst har
kåret vinderne.
Inspector Lynley
- afsnit du aldrig før har set
Sendes 4 mandage kl. 21.00 – fra
31/10
Hvad med en god, engelsk dramaaften med Inspector Lynley?
Den er garanteret, hvis du tænder
for BBC Prime. Her vises nye
afsnit, som aldrig tidligere er vist,
om den karismatiske Inspector
Lynley, der løser mysterier. I
afsnittene skal Lynley og makkeren Barbara Havers bl.a. løse mordet på en cricketspiller med et
noget kompliceret privatliv, kidnapningen af et hemmeligt kærlighedsbarn af en politiker og en ung
mands død, hvor det første spor er
et lig fundet på stranden. Se dramaerne folde sig ud – med danske
undertekster.
Hunting Chris Ryan
- realitydokumentar om en elitesoldat, der skal undvige forfølgerne

Den aristokratiske Inspector
Lynley og makkeren Havers
i aktion i London
Sendes tirsdag d. 18/10, 25/10 og
1/11 kl. 21.40
Forestil dig, at du er jaget vildt!
Med blodtørstige forfølgere i hælene. Så ved du, hvordan elitesoldat
Chris Ryan har det i denne dokumentar i tre dele, hvor hans fysiske
og psykiske helbred udfordres.
Chris skal kæmpe ene mand mod et
hold af internationale specialstyrker. Deres mål er kun at få Chris
ned med nakken, og jagten er sat til
nogle af jordens mest barske områder, fx i Sibirien og Honduras
ufremkommelige jungler.
I løbet af de fem dage, jagten pågår,
skubbes Chris helt ud på randen af,
hvad han kan holde til – og han
kæmper for at nå i sikkerhed på
neutral jord. Programmerne oser af
adrenalin og spænding – og fascinationen bliver ikke mindre, når du
tænker på, at Chris rent faktisk
har været de steder, du ser. Med
danske undertekster.
■

Er du også vild med dans?
Så se den originale
udgave på Prime!
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Dans og Drama på BBC Prime

Vælg din favoritkok på BBC Food

Der er både dans og drama på BBC Prime i løbet af efteråret.
Er du vild med dans, så få styret lysten, når vi blænder op for
den britiske og originaludgaven af Vild Med Dans, Strictly
Come Dancing. Blandt de kendte, der vover sig ud i hård
træning og svære trin, er bl.a. skuespillere fra EastEnders og
Casualty, som vi allerede kender fra BBC Prime.

Nu kan du stemme din favoritkok til tops. Hver tirsdag præsenterer BBC Food de 20 nominerede kokke. Og de er der alle
sammen: Jamie, Delia, Ainsley, Floyd og alle de andre, som du
måske ikke kender endnu. Afstemningen slutter først i november, så du har masser af tid til at ﬁnde din favorit. Gå ind og
stem på www.bbcfood.com, hvor du klikker på My Favourite
Chef. Og når du alligevel er der, så tjek dagens tv-menu eller
nogle af de dejlige opskrifter. Der er garanteret et program
eller en ret, som vækker dit indre kokketalent til live.

Vil du se drama andre steder end på dansegulvet, viser vi helt
friske afsnit af Inspector Lynley. Udfordringerne for den
karismatiske Lynley og makkeren Barbara Havers er bl.a. opklaring af mordet på en cricketspiller med et noget kompliceret privatliv, kidnapningen af en politikers hemmelige kærlighedsbarn – og en ung mands død, hvor det første spor er et
lig fundet på stranden. Jo, der er god brug for Lynley og Havers
opklaringsevner – med danske undertekster.

Udover My Favourite Chef siger BBC Food her i efteråret
velkommen til den meget populære svenske kok Tina Nordström.Tina tager os med rundt i det smukke Sverige fra ishotel
til Skåne og viser lækre svenske specialiteter.Tinas nye program
kan kun ses på BBC Food og er naturligvis tekstet på dansk.

Strictly Come Dancing
8 lørdage kl. 18.40 fra 29/10

My Favourite Chef:
Se de nominerede hver tirsdag kl. 20.30

Inspector Lynley:
Sendes 4 mandage kl. 21.00 – fra 31/10

Scandinavian Cooking med Tina Nordström
Hver mandag kl. 20.30

www.bbcprime.com

www.bbcfood.com

BBC FOOD and BBC PRIME are trademarks
of the British Broadcasting Corporation

BBC FOOD and BBC PRIME are trademarks
of the British Broadcasting Corporation
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Se finalisterne hver tirsdag
Frem til finalen den 29. november
kan seerne nyde de nominerede
kokkes kunnen på skærmen, og
BBC Food opfordrer kraftigt til, at
man deltager i den spændende
nedtælling.
Gå ind på www.bbc.food.com/mychef
- her finder man de 20 kokke der
er med i konkurrencen. Det er
svært at vælge, for de er alle hamrende dygtige.

Er James Martin DIN favorit?
Så stem på ham!
BBC Food har i efteråret opfordret
seerne til at være med til at kåre
deres egen favorit blandt de mange
populære kokke på kanalen.
Konkurrencen løber endnu, og
stemmer kan afgives på hjemmesiden: www.bbcfood.com. Mere end
6.000 har allerede her ved redaktionens slutning afgivet deres
stemme og valgt de 20, der går
videre i konkurrencen.

Altid sanselige
Nigella byder
sig til som
kandidat

Vinderen skal findes
blandt disse 20:
Ainsley Herriot
Alan Coxon
Anthony Bourdain
Anthony Worrell Thomson
Delia Smith
Gary Rhodes
Giorgio Locatelli
Hugh Fearnley –Whittingstall
James Martin
James Reeson
Jamie Oliver
Justine Drake
Keith Floyd
Ken Horn
Lesley Waters
Nick Nairn
Nigella Lawson
Rick Stein
Silvana Franco
Sophie Grigson

Tirsdag 11.10: Rick Stein
(20.30) og Hugh Fearnley
Whittingstall (21.00)
Tirsdag 18.10:
Keith Floyd (20.30)
og Nick Nairn (21.00)
Tirsdag 25.10:
Giorgio Locatelli
(20.30) og Lesley
Waters (21.00)

New Scandinavian Cooking
med Tina Nordström
- den populære svensker optræder
eksklusivt på BBC Food.
Den populære svenske kok Tina
Nordström fik 26. september sin
debut på BBC Food med nye programmer i serien New Scandinavian Cooking, som er optaget i
Sverige henover forår og sommer
2005. Så det er spritnye produktioner, og BBC Food er den første tvkanal, der viser dem.
Nogle vil måske kende Tina fra
hendes tid på Restaurationen i
København og hos Jan Hurtigkarl i
Helsingør. Hun er i dag Sveriges
mest kendte tv-kok og arbejder
fuldtids med madprogrammer.

New Scandinavian Cooking med
Tina Nordström er Tinas første
programserie produceret til det
internationale marked
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Vært på
Paradise Hotel
Ibi Støving får
sin tv-debut

Viasat kanalerne

Den store Viasat
kraftigt til efterå r
Af Hanne Grøn

Af det righoldige udvalg har
vi plukket dels et par gengangere i nye klæder og
dels spritnye produktioner.
TV 3
Reality: Ny Robinson og dansk
Paradise Hotel
Reality genren har stadig et stort
publikum på TV 3, og den netop
overståede premiere på den nye
Robinson- ombæring (på 8. år!) tegnede svært underholdende. Temaet
denne gang er "jyder mod københavnere", der giver masser af
næring til de fordomme, de to
befolkningsgrupper elsker at dyrke
om hinanden. Men ellers har konceptet fået en drejning væk fra det

"hadske" og ondskabsfuldt strategiske over i retning af mere holdspirit. Kappestriden om hilsner,
mad osv. er afskaffet og erstattet af
dueller en mod en, hvor vinderen
lander på "vindernes ø", Harimau,
som er en rigtig luksus ø. Dette er
også led i den mere positive drejning fra tidligere ekspeditioner,
hvor taberne røg på Utopia til
alskens lidelser.
Ekspeditionen ledes igen af Jakob
Kjeldbjerg, som er gledet smertefrit ind i Myginds gamle rolle og
efter seertallene til premieren tilsyneladende styrer mod en ny succes.
Slanger i paradis
Det andet reality program, Paradise Hotel, retter sig mest mod de
unge, der holder af gode intriger.
Det er en dansk udgave af
det engelske koncept,
som i al sin enkelhed består af, at 11
singler skal finde
sammen to og to gerne med true
love story overtoner - og der er
altid en, der risikerer at blive til
overs eller byttet
ud med en anden,
der sidder klar på
nærmeste hotel.

På Københavner holdet er Nis (ældste søn af
Duddie fra sidste års ekspedition) trådt
stærkt i karakter fra starten
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Det er lidt Big
Brother-agtigt i
og med, at ALT
optages – men

Jyderne er klart de sejeste
(efter egen mening)
selvom der lægges op til sex,
understreges det, at det ikke er det
vigtigste for ideen i programmet.
De unge lever i vild luksus og kan
gøre og sige lige, hvad de vil – men
de kan ikke forlade det mondæne
hotel, de er indlogeret på. Det og de
andres konstante intriger giver
spændingen i programmet. Men
uanset udgangen må deltagerne
siges at have fået en oplevelse:
serien er optaget på et af verdens
mest mondæne hoteller i Mexico
klods op af Stillehavet, Cosa mi
Ojo.
Modtagelsen af den danske udgave
har været fin fra seerne – og tv
debutanten, skuespiller Ibi Støving, er et plus.
Af andre nye produktioner kan
nævnes Venner på prøve, hvor
barndomsvenner bytter liv som en
ny vinkel på succes programmet:
Par på prøve. Gamle venner, der
ikke har set hinanden i årevis, bytter familie og mødes til sidst igen
til en snak om de gamle idealer og
venskabets natur.
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t familie mobiliserer
å ret
Viasat Sport
Champions League
De jublende Liverpool tilhængere
(foto) vækker superfede minder om
sidste sæsons spændende finale, og
fodboldfolket vil garanteret være
bænket igen her ved den nye
sæsonstart og frem til finalen
næste år i maj i Paris.
Som sædvanlig udvælges fra hver
runde en hovedkamp, der vises på
TV 3 + - og på Viasat Sport 2 og 3
får man to ekstra kampe fra hver
runde direkte.
Nyt er det, at sports kanalerne
også sender klub-tv fra Manchester United, Chelsea, Liverpool og
AC Milan.
Det er også på Viasat Sport kanalerne, at nøglekampene til VM

2006 kan ses, og hvor golffolket
kan glæde sig over bl.a. vores
egen verdensklasse-spiller Thomas Bjørn.
Viasat Action bliver til
Viasat Crime
For krimi elskere er der godt
nyt i efteråret. I oktober lanceres Viasat Crime på den tidligere Viasat Actions plads – kl.
21.00 – 00.00 hver dag - med
noget af det bedste krimistof fra
især amerikanske og engelske
forfatere.

Danmarks suverænt største golfspiller p.t., Thomas Bjørn, kan
opleves på Viasat Sport

Robinsonvært
Jakob Kjeldberg

Siden Action for godt to år
siden introducerede "Crime
time" med fire ugentlige
aftener, er kanalens seertal gået op med over 30%.
Det er baggrunden for
helsatsningen på krimikanal. Forfattere bag
filmatiseringerne er
så store navne som de
britiske top krimidronninger: Ruth Rendell, P.D. James, Minette Walters, og den irske
bestseller forfatter Ian Rankin.
Viasat History
Blandt efterårets højdepunkter på
Viasat History finder vi en serie i
fire afsnit om verdens mest berømNr. 3 - oktober 2005 15
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te forfatter, William Shakespeare.
"På jagt efter Shakespeare" er en
blanding af rejseprogram, eventyr,
og interview præsenteret af den
anerkendte
populærhistoriker,
Michael Wood, som også stod bag
programmet "I Alexander den Stores fodspor" på kanalen.
En anden serie "Spartanerne"
bringer seerne endnu længere tilbage. I serien genskabes med moderne computerteknik det berømte
slag ved Thermopylæ, hvor 300
spartanske krigere forsvarede indgangen til det antikke Grækenland
mod to millioner persiske soldater.
■
Scene fra "På jagt efter Shakespeare."

MTV Europe Music Awards
Countdown til den største
musikbegivenhed i november

T

orsdag den 3. november kan
du følge årets MTV Europe
Music Awards direkte på
MTV fra Lissabon. Oplev optrædender fra nogle af verdens største
musiknavne, og se, hvem der løber
med de prestigefulde MTV priser
for årets bedste musikalske præstationer. Som noget nyt i år kæmper fem danske navne om at blive
"Best Danish Act".
Sidste år blev MTV Europe Music
Awards afholdt i Rom. Her blev
den amerikanske hip-hop duo
"Outcast" den helt store vinder
med tre trofæer i kategorierne bedste gruppe, bedste video og bedste
sang. Også Usher havde en indbringende aften i Rom. R&B sangeren forøgede sin store samling af
musikpriser med to stk. Han blev
bedste mandlige kunstner, og hans
album "Confessions" vandt som
årets bedste.

16 Nr 3 - oktober 2005

MTV Video Music Awards blev i år
afholdt i Miami den 28. august.
Med syv trofæer ud af otte mulige
blev Green Day den helt store
vinder. Det bliver spændende at
se, om Green Day kan fortsætte
deres succes ved årets MTV
Europe Music Awards.
■

Du får måske ikke Britney
Spears (foto) at se denne
gang, men hun er et af tidligere års store vindernavne og har bl.a. været
nomineret ved MTV Movie
Awards (2002) for filmen
"Crossroads". Og så har vi
vel heller ikke helt glemt
det berømte tungekys med
Madonna ved MTV Video
Music Awards (2003).
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Supersmuk

Skanderborg Festival
2005
Af Hanne Grøn

“

Du’ mere smuk,
du’ mere cool
Du’et true love hug
Som er mere yndefuld
Du’ superliga

”

Det forekommer passende at indlede med Simon Kvamms helt særlige poesi fra megahittet "Superliga", når man skal vurdere dette
års festival lidt på afstand, hvor
man først for alvor kan mærke,
hvor godt det hele var!
Enige anmeldere
Roserne er formelig strømmet ned
over arrangementet endnu engang,
og de mange nye påfund udover
musikprogrammet (som jo er der
som fed baggrund hele tiden!) har
fået så megen omtale, at det må
give problemer at holde det niveau
næste år.
Men det synes man jo hvert år ! Nu
kan det da ikke blive smukkere,
som vi skrev sidste år ved 25-års
jubilæet.
Musikken:
de sikre danske navne
Der er en særlig grund til, at
Simon Kvamm og Lune Larsen
pryder forsiden og også skal fremhæves her. Begge frontfigurer formår det ellers umulige at bygge
bro over generationer, og deres
koncerter var de klart bedst besøgte. Faktisk var der så stor trængsel
ved Nephews optræden fredag på
Bøgescenen, at vi små mennesker
(heriblandt børn) var prisgivet med
hensyn til at se noget som helst,
selvom vi kom en times tid før
start. Men så må man jo nøjes med
at høre …
Ved Kim Larsens koncert var
alderssammensætningen endnu
mere blandet – det er da ubegribe-

ligt, og STORT, at han stadig kan
levere en vare, der kan fænge fra 8
år til 80. Og der er i den grad dømt
fællessang.
Det var i øvrigt også meget godt
gået at lokke Nephew hertil –
udover Skanderborg har de i år
kun givet to andre koncerter i det
hjemlige: ved Zulu Rocks i juni, og
på Færøerne (hvor Simon har
familie relationer), så det siger lidt
om festivalens status, at de valgte
at lande her.
Der er sagt og skrevet så meget om
de andre danske navne, at det ikke

behøver gentages – men i samme
kategori som de to lige nævnte,
kan vi vel næsten efterhånden placere Thomas Helmig. Hans liveoptrædender er legendariske, og
det er altid de ældste storhits, der
rigtig tænder lyset i Skanderborg
folket. At han så også er selvironisk – lidt ligesom Larsen, er en
sidegevinst.
Det fremstormende band, Mew,
skal vel også lige ind over rampen
igen. De har et stort og meget dedikeret publikum, der ikke er blevet
mindre, efter at de har optrådt
som opvarmning for REM og ble-

Med Simon Kvamm i spids (her
ved Zulu Rocks) viste Nephew i
Skanderborg, hvorfor de er det
egentlige topnavn i år
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Øl er godt. Øl og rom er dobbelt så godt …

Thomas får stadig
pigerne til at smelte

Scoredrengene tager en tiltrængt
slapper i vildmarksbadet

vet rost til skyerne af selveste
Michael Stipe ved koncerten i
Horsens i sommer. Trods tekniske
problemer en af de rigtig gode oplevelser i skoven.
Hjemme fra Valby Bakke
Lokalt var det danske fokus på forhånd størst på den superhotte
Peter Sommer, der ikke skuffede
hjemmepublikum på Rytme Hans
torsdag aften. Hans karriere er
eskaleret med kvantespring efter
det første solo album "På den
anden side", der udkom i oktober
sidste år. Foråret og sommeren er
brugt med succes på Grøn Koncert
landet over, men alligevel var det
jo nok præcis denne optræden: på
hjemmebane i skoven, der har
givet mest spænding og tilfredsstillelse for "the local hero". Der var i
hvert fald god kemi mellem scene
og gæster i det fulde Rytme Hans
telt.
Udenlandske topnavne
Anastacia:
Med den særlige sammensætning
af publikum i Skanderborg har

Ana Johnson i
sjælfuld
fortolkning

En formue grundlægges …

18 Nr 3 - oktober 2005

udenlandske topnavne det ikke
altid helt let, når de skal have festaberne rigtig op og ringe. (Måske
derfor er satsningen på de danske
genial!) Men rigtig mange syntes
da, at Anastacia var det rigtige
valg til at lukke festivalen søndag,
og forventningerne til hendes koncert var store.
Flere anmeldere mente dog ikke,
at hun levede helt op til dem –
fordi der manglede "personlighed".
Eller "sjæl" – som hendes gode soul
stemme ellers lægger op til.
Joss Stone:
Sjæl var der til gengæld masser af
hos den purunge Joss Stone tidligere søndag.
Joss vandt som bekendt det britiske Stjerne for en aften som kun 14årig og har nu udviklet sig til en
professionel show pige, der godt
kan tåle sammenligninger med de
helt store navne.
Alice Cooper må vel også betragtes som et topnavn trods sine over
30 år i branchen efterhånden. Han
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Anastacia gav en
topprofessionel
afslutning på
årets festival

…

kun lydt stor ros til initiativet.
leverede, hvad folket forventede og
Prisen var kr. 2,500 for alle dage,
er stadig lige så bindegal – på en
men så var der også eksklusive
scene i hvert fald – som han altid
bade- og toilet facilihar været. Med
imponerende enerIngen -. Absolut ingen teter og opfyldning
af køleskab hver dag
gi og tydelig velopfestivalarrangør i
med øl og vand.
lagthed viste han,
dette land er i stand
at han stadig kan
til at skabe en fest af
Et bad kunne man
levere rock klassiogså få i det opvarkere på en overbede dimensioner som
visende måde – og
tilfældet er i Skander- mede vand i træbadekar, som især ungtilmed skabe nye i
borg
ersvendene hyggede
en alder af 57.
Uffe Christensen i sig i nede ved søVi vender tilbage
Jyllands Posten
bredden.
til ham – i en helt
Skulle ens hu stå til at nappe en
anden rolle lidt senere.
tissepause i en gennemsigtig telefon boks agtig toiletbygning kunne
Originale nyskabelser
det ønske såmænd også opfyldes.
I afdelingen for nye påfund til at
gøre opholdet sjovere går prisen i
Det er påfund som disse, og ikke
år til "can-sleep" konceptet: de
mindst den fede feststemning, der
store øldåser som 113 af de smukstyrer i Skanderborg, som gør, at
keste (læs heldigste ) festivalgæsgæsterne hele tiden vender tilbater kunne blære sig med at bo i. De
ge.
er beregnet på gæster, der ikke er
udstyret med hvor-er-det-fedt-at■
bo-i-telt-genet, men efter fleres
mening var de placeret lidt for
langt fra begivenhedernes centrum i skoven – men ellers har der

“

”

Joss: Årets-soul mate i
smukkeste stil

På gensyn i 2006,
Skanderborg
"Den bedste, spø’r du?? – Klart ham her! "
(det var såmænd Kim Larsen)
Nr. 3 - oktober 2005 19
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“Jeg ramte
edderras’me”

I

Festivalens kølvand havde
Skanderborg Golfklub fredag
inviteret til celebrity golf med
selveste Alice Cooper som frontfigur. Matchen havde velgørenheds
præg, da indtægten gik til Læger
uden grænser.
Det er ikke nyt for Alice Cooper at
spille netop til velgørende formål,
hvormed han kan forene sin altopslugende fritidsinteresse for spillet
med at rejse midler til arbejde for
de svageste. Han besidder nemlig
et særdeles varmt hjerte under
den "onde" Alice karakters facade.
Vi gik runden med ham i Skanderborg og kan aflive enhver tanke
om, at han privat skulle være en
hård negl. "Alice er jo bare en
figur, jeg udlever på scenen – og
jeg nyder at få lov til det. – jeg vil
meget hellere snakke om min dejlige familie." Han var tydeligvis
stolt af, at datteren har været med

i fire film – og at hun har arvet
talentet fra moderen, som er koreograf og danser.
Vejrmæssigt var runden en lidt
kold oplevelse for Alice, som egentlig hedder Vincent Furnier, men
det ødelagde nu ikke hans spil,
som var meget professionelt. Hans
nuværende handicap er på 6 (og
ikke 2, som vi alle sammen gik og
troede i starten!), og det er jo stadig imponerende, når man netop
ikke ER professionel.
Han har spillet siden starten af
80erne – hvor alkoholen blev lagt
endeligt på hylden til fordel for
golfbolden – og nåede handicap 9 i
løbet af det første år. Men –eh, så
blev der altså også spillet 36 huller
næsten hver dag!
Skanderborgs flotte bane har par
68, som Cooper gik i 81 – og det var

En koncentreret Alice Cooper ved
tee-stedet i Skanderborg-matchen

han næppe tilfreds med, selvom
det gav ham en tredjeplads med 28
points. Vinder blev den lokale Lars
Kromann med 32 points.
Måske er en ny god tradition
startet her ?
I hvert fald et arrangement i god,
munter og smuk stemning – helt i
festivalens ånd.
■

Stand-up komiker Uffe Holm
(også kendt fra TV 3’s Idols) er
også bidt af en gal golfbold

20 Nr 3 - oktober 2005
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Hvad i alverden
er meningen?

Se sammenhængen.
Tænd for World Business Today.
Hverdage kl. 20.30.

CNN and all related elements are trademarks of Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved.
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Nye livshistorier på Charlie

Det gode liv 2 - kendte danskeres livserfaringer
I efterårets sæson fortæller en ny række kendte danskere om et helt livs erfaringer med menneskelige relationer.

Parkinson - prisbelønnet talkshow
Personlige, rørende og sjove samtaler mellem talkshowkongen Michael Parkinson og hans verdenskendte gæster.

Charlieauktion.dk - direkte tv-auktion
Historierne om de gamle arvestykker kommer frem i lyset,
når Frode svinger hammeren i sit direkte auktionsprogram.

Twist & Shout - musikanekdoter og gætteleg
Quiz med og gense de gamle evergreens i Jørgen de Mylius' musikquiz om paratviden inden for pop- og rockhistorien.

000207_AFOSHS_NYT3_2005

21/09/05

14:06

Side 23

i efteråret
TV 2 Charlie satser på
fyrtårnsprogrammer
Efterårets sæson på Charlie er
præget af nogen omprioritering,
som kanalchef Frode Munksgård
varslede i begyndelsen af september.
Den knap 1-årige kanal er ved at
have fundet sit leje efter megen
dialog med målgruppen og granskning af seertallene, som har udpeget nogle klare favoritter.
Disse arbejdes der videre med,
mens andre programtyper drosles
ned.
I erkendelse af, at den primære
målgruppe, 50+generationen, er
svært definerbar (og svær at stille
tilpas!) har Munksgård valgt at gå
væk fra den brede dansk-produktion og i stedet satse på "fyrtårne",
der har vist sig at kunne samle
flest seere.
Det gode liv
Et af dem er serien "Det gode Liv",
hvor kendte danskere fortæller om
et helt livs erfaringer med menne-

skelige relationer. Programmets gæsteliste tæller bl.a. Preben Møller
Hansen, Søren KraghJacobsen, Helle Thorning-Schmidt, Anne-Marie Helger, Jan Monrad,
Karen Lise Mynster, Jørgen Olsen, og mange
flere.
Seerne kan høre deres
både humoristiske og
eftertænksomme svar på
og oplevelser med temaer som pensionistliv, arv
og miljø, et liv som
"kendt", bedsteforældrestatus og
kærlighed.
"Bedsteforældre er med til at give
en historisk linie, vi ikke kan leve
uden," fortæller musikeren Jørgen
Olsen.
Udsendelserne genudsendes på TV
2, som også har masser af medvind
i seertallene til dem. Faktisk har
over en halv million danskere lyttet med på de kendtes livsfilosofier

om f.eks. det værste og det bedste
ved motion.
Færre debatprogrammer
Da kanalen startede sidste efterår,
var programsætningen meget baseret på rundspørger i antenneforeningerne. Her blev bl.a. givet
udtryk for, at man gerne så "flere
debatprogrammer og portræt programmer". Det vink fulgte Frode
Munksgård og fik lavet en del af
sådanne programmer. Men seer
interessen svigtede, samtidig med
at kanalen kunne registrere betydelig større interesse for andre
programtyper. Og den erfarne tvmand overhører naturligvis ikke
sådanne signaler. Udover øget
satsning på seer-favoritter skal
programvirksomheden også kobles
mere sammen med communityaktiviteter og events, ifølge TV 2
Medie Nyt.
Kanalen er i øvrigt kommet godt
fra start og kan melde, at 72% af
de antenneforeninger, der har
taget stilling til Charlie, har sagt
"ja" til kanalen.
■
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IFA 2005 – Internationale
Funkausstellung 2005 – Berlin
En Verden af nye muligheder
Den 2. og 3. september 2005 var vi fire fra Skanderborg
Antenneforenings bestyrelse, der deltog på IFA messen i
Berlin. Vi var sammen med en dansk delegation, inviteret og
arrangeret af Dansk Kabel TV.
Danmark var præsenteret på messen med udstilling fra Dantax,
Eltax, Inter Sales, KISS Technology, Matric, United Consumer Electronics og VIFA International.

Af Henrik Christensen

F

ormålet med deltagelsen var
at ajourføre os på nuværende og fremtidige muligheder
inden for fjernsyn og teknik. Vi
ønsker til stadighed at vurdere
mulighederne for at udbygge og
forbedre vores kabelnet og tilbyde
vores medlemmer bedst mulig
udbud og kvalitet.
IFA er verdens største forbrugermesse inden for elektronik, med
over 1.000 udstillere og tæt ved
300.000 besøgende.
Der er omkring 7.000 journalister
fra 78 forskellige lande.
Selve Messecentret består af
omkring 40 individuelle haller, placeret i op til 3 etager.

Vi så samtidig også, at højtalere fra
vores lokale Dynaudio blev brugt i
anlæg på messen.
Hvad bringer fremtiden?
HDTV - fladskærme
Messen bød på et bredt udbud af
fladskærme, hvor producenterne
konkurrerede om at præsentere de
flotteste, største og bedste kvalitet.
Samsung havde fladskærme udstillet på 102" i en sådan kvalitet, at du
kunne stå få meter fra den og stadig
opleve en fremragende kvalitet.
Et gennemgående signal er dog, at
langt de fleste af skærmene var klar
til at vise HDTV, når dette sendes.

HDTV står for High Definition TV,
hvilket indebærer, at man kan modtage tv-billeder, som er sendt i høj
opløsning.
En høj opløsning giver en bedre,
skarpere og mere farverig billedkvalitet. Oplevelsen er at sammenligne med en avanceret biograf.
For at kunne se programmer i HDkvalitet kræves det således, at man
har – eller anskaffer sig et HD-tilpasset tv-apparat.
Vi ved, at mange overvejer at købe
sig et fladskærms tv. Inden du vælger det første og bedste tilbud, vil vi
anbefale, at du rådfører dig med din
forhandler for mere information.
Surround anlæg
En god lyd er stærkt medvirkende
til en stor oplevelse af en film i
stuen.
Messen bød på et markant udbud
af surround-anlæg, der kan købes i
stort set alle prisklasser. Noget at
det, du får for at give lidt ekstra, er
typisk design, volumen, bas og
evnen til at gengive musik. Et billigt surround anlæg kommer hurtig til kort, når det skal gengive hifi musik.
Home-Center
Efter udstillerne at dømme, kommer Home-Centre til at gøre deres
indtog i vores stuer.
Et Home-Centre integrerer TV,
Internet og computer, foto og
musik på avanceret måde, der gør
at du kan sidde i sofaen og styre
alle funktionaliteter.
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Verdenspremiere
Vi var tilskuere til en vaskeægte
verdens- premiere, hvor Hitachi
fremviste et helt nyt Digitalt DVD
camera med indbygget harddisk.
X-Box 360
Den nye X-Box fra Microsoft som
først udkommer senere på året,
blev fremvist og viste en imponerende kraft og grafik. Der var køer
for at komme til at prøve maskinen
og være en af de første!
En maskine, der nok skal komme
til at ligge under mange juletræer.
Sony PSP
Sony brugte en hel afdeling af
deres messehal på at markedsføre
deres helt nye PSP, som er en kombineret spil, musik og film afspiller. PSPén er håndholdt og udstyret med et helt nyt lagringsformat,
nemlig UMD. Nye spil fås således
på en UMD skive, som minder om
en lille hård diskette. (Det gør så

Mere om PSP:

Side 25

samtidig, at man er
nødsaget til at investere i nye spil, idet de
gamle fra GameBoyén ikke kan benyttes)
PSPén er udstyret
med en stor skærm
med så høj opløsning,
at den afspiller video
i fjernsynskvalitet.
Et rigtigt legetøj for
både børn og os, der
er blevet lidt ældre.
Kun et lille udpluk
Messen er af en sådan størrelse og
omfang, at det ikke er muligt at se
det hele på en eller to dage.
Således er det ej heller muligt, at
give et udtømmende billede af,
hvad der er de største nyheder og
trends dette år.

Fotos fra messen: Gunner M. Nielsen

Ovennævnte skal blot tages som
en lille orientering og appetitvækker på, hvad vi oplevede på IFA i
2005.
En ting er sikkert – det bliver
spændende at følge udviklingen –
også i fremtiden.
■

Årets julegave

- hvis man kan vente så længe
Af Hanne Grøn

E

t af de produkter, som omtales af Henrik i hosstående
artikel, er faktisk, mens de
udsendte var væk, landet i Danmark med stor medie interesse.
Det er naturligvis Sonys nyeste
elektroniske gadget – den bærbare
Playstation – som er spået en
gigantisk succes her i efteråret.
Den lanceres som "den største bærbare revolution siden Walkman’en"
og med offentliggørelsen af lanceringssortimentet af spil (som
WipEout Pure og Lumines), og filmene på UMD Video er interessen
ikke blevet mindre.
Af tilgængelige film kan nævnes i
flæng: 13 snart 30, Charlie’s
Angels, Hitch, Once Upon a Time
in Mexico, 8 Mile, You got served og som et eksempel på en kommende udgivelse: The Mummy Returns
for at vise spændvidden. Der er
lagt op til mange spændende timer
- f.eks. til de lange biltransporter.

PSP (Playstation Portable) vejer kun 280 gram, og selvom skærmen kun er 4 tommer, er gengivelsen knivskarp.
Det er denne feature, der giver størst begejstring hos brugerne.
Grafikfladen har også fået gode karakterer – men prisen her i
landet kan måske nok give lidt panderynker hos forældrene.
Den officielle pris som opgivet af sælgeren, Nordisk Film
Intercative, er kr. 2.199 og prisen på spil er omtrent på niveau
med prisen på almindelige playstation spil: kr. 429 kr.

De lokale "testspillere" på
fotoet, Sophie og Julie har
svært ved at få armene ned i
begejstring over produktet,
som henvender sig lige
meget til drenge og piger og
allerede har gået sin sejrsgang i de spilleglade lande,
Japan og USA.
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Af Johnny Jensen

E

fteråret er på vej, og det tegner til at blive et af de mest
hæsblæsende på Kanal 5,
hvor noget af det bedste indenfor
fodbold og en masse Hollywoodstjerner står i kø for at underholde
seerne.
Eksperterne er enige. Premier
League handler i år om Chelsea på
den ene eller anden måde. De fleste eksperter mener, at Chelsea er
storfavorit til at genvinde den engelske titel, men både Arsene
Wenger i Arsenal og Alex Ferguson
i Manchester United har garanteret en anden opfattelse, lige som
Champions League-triumfen har
givet mange Liverpool-fans fornyet
håb om, at Liverpool endelig vender tilbage på Premier Leaguestrone.
Hver lørdag kan du på Kanal 5
følge den intense jagt på Chelsea,
når Kanal 5 sender direkte fra den
engelske Premier League. Søndag
aften giver Kanal 5 dig overblikket
over weekendens Premier Leaguerunde med alle mål og højdepunkter fra Premier League.
Og nu handler Premier League
altså også om andet end jagten på

Chelsea. Specielt set med danske
øjne. For en række danske profiler
optræder til daglig i Premier
League, så der bliver nok at glæde
sig til på Kanal 5 for danske fodboldelskere.
Hver lørdag eftermiddag kan du på
Kanal 5 følge med i, hvordan en
stor del af de danske landsholdsspillere klarer sig i deres dagligdag. I løbet af sommeren blev den
tyske Bundesliga nærmest på én
gang oversvømmet med danske
profiler, og derfor er den tyske liga
mere interessant end nogensinde
set fra de danske tv-seeres side.
I Tyskland har det i mange år
handlet om FC Bayern München
og alle de andre, og selv om sydtyskerne også i år regnes for den helt
store favorit, så kan et stærkt felt
af danskerklubber true Bayerndominansen. Jon Dahl Tomassons
og Jesper Grønkjærs ankomst til
Stuttgart har skabt meget store
forventninger til Trapattonis
mandskab. Werder Bremen med
Daniel Jensen, Leon Andreasen og
FC Midtjyllands tidligere troldmand, Mohamed Zidan, regnes
også blandt Bayerns værste konkurrenter. Men den allerstørste
udfordring kommer formentligt fra
Ruhr-distriktet, hvor Schalke 04
med Sand, Poulsen og Larsen tørster efter at vælte Bayern München.
På Kanal 5 vil du kunne følge den
intense mesterskabskamp hver
lørdag eftermiddag. Og naturligvis
vil Kanal 5 holde et ekstra vågent
øje med de mange danske profiler
syd for grænsen.
Det ser endnu en gang ud til, at
mesterskabet skal afgøres mellem
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Thomas Gravesens Real Madrid og
Cataloniens stolthed FC Barcelona. Real har oprustet kraftigt
med indkøb af blandt andre de to
brasilianske angrebsstjerner Babtista og Rubinho i forsøget på at
vippe Barcelona af tronen. Derfor
er der på Kanal 5 lagt op til en
uhyre interessant sæson i det
spanske, når Gravesen & Co. går
på jagt efter superstjernen Ronaldinho og FC Barcelona i denne
sæson.
Der er altså på forhånd lagt op til
en duel om mesterskabet. En duel
mellem de to store i spansk fodbold. En duel, der hver weekend
kan følges på Kanal 5.
Film på Kanal 5
Som altid kan Kanal 5 byde på et
sandt overflødighedshorn af film,
hvoraf mange har tv-premiere.
Vores aftaler med de store filmselskaber sikrer seerne ugens største
filmoplevelser hver mandag i 9Gallaen. Ud over det viser Kanal 5
film for enhver smag alle hverdage
kl. 21.00 i 9-Forestillingen.
Efteråret byder blandt andet på
Jackie Chan i actioneventyret The
Tuxedo, science fictioneventyret
Time Machine med Guy Pearce og
Jeremy Irons, actionbraget Exit
Wounds – skudhuller med Steven
Seagal, gyseren The Ring med
Naomi Watts, og komedien Big
Trouble med Tim Allen, Rene
Russo og Johnny Knoxville.
Efterårsferien kommer heller ikke
til at gå stille af, idet der er film for
børn i alle aldre hver dag. Kanal 5
viser blandt andet kassesuccesen
Drengen og jernkæmpen.
■
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National Geographic Channel
Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

Faste temaaftener hver
aften fra kl. 22.00 til 24.00
FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

De bedste klassikere
og højdepunkter
gennem årene.

KNOWHOW WORLDWIDE
WEDNESDAY THURSDAY

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

HIGHRISK
FRIDAY

Gribende fortællinger
om naturfænomener
og katastrofer.

National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler.
Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.000.000 danske
husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00 og alle programmer er
selvfølgelig med danske undertekster.
nationalgeographicchannel.dk

Think again.
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Efteråret er snart over os og
har masser at byde på
Temauge: Katastrofer
- Når Naturen Raser
I oktober går det voldsomt for sig i
temaugen "Katastrofer - Når Naturen Raser". Fra søndag den 9.
oktober til fredag den 14. oktober
kl. 22.00 - 24.00 bliver dit Tv rusket godt og grundigt, når forskere
og fotografer sætter livet på spil for
at få de bedste nærbilleder af jordskælv, tornadoer, orkaner og vulkanudbrud.
DNA-mysteriet:
På jagt efter Adam
Kommer vi alle fra Afrika? Er vi
alle efterkommere af Adam? Er vi
én stor familie? Onsdag den 19.
september kl. 23.00 benytter den
ledende genforsker Spencer Wells

de nyeste DNA testmetoder for at
komme tættere end nogen sinde før
på svaret om menneskets oprindelse.
Den 11. september
Verden vil aldrig glemme den 11.
september 2001. Hver tirsdag kl.
22.00 i november viser National
Geographic Channel en række
dokumentarprogrammer, hvor vi
går tæt på terrororganisationen al
Qaeda og dens rædselsvækkende
terrorvirksomhed.

National Geographic Channel er
en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, hvor programfladen
spænder over eventyr og udforskning, videnskab og teknologi,
historie og kultur samt natur og
dyreliv. National Geographic Channel startede i Danmark i 1997 og
kan allerede ses af over 1.000.000
danske husstande. Der sendes
hver dag fra kl. 12.00 - 06.00, og
alle programmer er med danske
undertekster.
■

Mere information om efterårets
programmer og genudsendelser
findes på: www.nationalgeographicchannel.dk
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gså i år har antenneforeningen været vært for
åbent-hus aktiviteter, der
bliver afholdt samtidig med Handelsstandsforeningens arrangementer i byen.
I juni var det Lys Nat i et samarbejde med vores hoved programleverandør, Canal Digital, og internetudbyder Dansk Kabel TV, som
tilbød gratis internet oprettelse
denne aften.
Canal Digital havde dels tilbud på
deres egen box og dels spændende
konkurrencer med nogle meget
flotte præmier i form af speedway

Side 30

billetter til Parken og til boksestævne i Århus bl.a. med verdensmester Anita Christensen.
De var udlovet af DK 4’s søsterkanal, 4 Sport, mens en ny kanal –
sådan da – nemlig Disney og
Disney Toon præsenteredes med
den farvestrålende Nemo fisk i
gigantstørrelse. Der var rigtig
mange, der gerne ville hjembringe
præmier – og navnene på de heldige vindere har været offentliggjort
på hjemmesiden. De har også
meldt tilbage om fantastiske oplevelser.

Vindere af Zulu Rocks konkurrence fra sidste blad:
De heldige vindere af billetter til
mega hittet: Zulu rocks i Parken, i
juni var:
Dennis Engelbrechtsen
Kathrine Christensen
Janne Nabe-Nielsen
Alle fra Skanderborg.
■

Høj stemning ved Lys Nat

Viasats Ricky Elstrup
udtrækker den heldige
vinder af en Sony
Playstation 2 ved
antenneforeningens
kontor på Adelgade 48
(kræmmermarked
3. september)

Det var Viasats dag på
kræmmermarkedet
3. september, hvor de
tre kanaler, Explorer,
History og Viasat
Sport gjorde Adelgade
usikker.
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Canal Digitals Steen Ascanius havde taget turen fra
København i Dk 4’s smart-car. Den vakte OPSIGT
hele aftenen.

Lille Jeannette fra Hørning, trygt
på mors knæ, vandt den flotte
Nemo fra Disney ved Lys Nat.
Dansk Kabel TVs Palle Jensen og
Christina Houlberg måtte ud og
beundre den vakse bil – senere
havde de slet ikke tid: Der var gratis oprettelse på internet – og
LANG kø hele aftenen.

Zulu Rocks billetter til heldige Katrine Christensen og til
Dennis Engelbrechtsen, som bare glædede sig helt vildt

V

ed årets kræmmermarked
var antenneforeningens aktiviteter helt i vores anden
programleverandør Viasats regi.
De kanaler, der var repræsenteret
med ekstra fokus, var Viasat
Explorer, Viasat Sport og Viasat
History.
Alle tre kanaler havde en figur
med, som skulle symbolisere kanalerne: Explorer en abe, som gjorde
stor lykke hos børnene, Viasat
Sport en ishockey spiller og
History en austronaut. Et hav af

balloner blev uddelt – og i stedet
for mange små konkurrencer
havde Viasat valgt at lave én –
men til gengæld med en meget stor
præmie: En playstation 2, som
blev vundet af: Henriette Christensen, Skanderborg.
Det var Viasats repræsentant på
stedet, salgsdirektør Ricky Elstrup, der trak præmien til den
heldige vinder, som vi håber at
kunne fange med billede til næste
nummer.

Kommende aktiviteter
Antenneforeningen forventer at
springe over november måneds
arrangement, "Sort Nat", som falder sammen med det årlige landsmøde i FDA (Forenede danske
antenneanlæg) som bestyrelsen
altid deltager i, men vi vender
stærkt tilbage i julemåneden med
aktiviteter, som denne gang især
rettes mod børn og unge. Check
hjemmesiden for flere detaljer i
november!
■
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Lynhurtigt
internet

Er du tilsluttet AFOSHS’ antenneanlæg,
har du mulighed for at få højhastigheds
internet gennem kabelnettet.
Med et internetabonnement hos
Dansk Kabel TV kan du frit surfe
på nettet til en fast, månedlig pris.
Se mere på www.dk-tv.dk
- eller ring til kundeservice på 70 20 25 98

FlatRate

256/64

• 149 kr/måned

Flatrate

256/256

• 199 kr/måned

FlatRate

512/128

• 199 kr/måned

FlatRate

512/512

• 299 kr/måned

FlatRate 1024/256

• 299 kr/måned

FlatRate 2048/256

• 399 kr/måned

FlatRate 4096/512

• 499 kr/måned

Internet du kan stole på
Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98
kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk
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Skanderb rg

✁

Vedtægter
§1
Navn, hjemsted og formål

1.1

Foreningens navn er Skanderborg Antenneforening. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune.

1.2

Det primære forsyningsområde er Skanderborg, Hørning og
Solbjerg. Den opregnede geografiske interesseafgrænsning
anses ikke for udtømmende.

1.3

Foreningens formål er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer, at udbyde sådanne tjenester,
som står i naturlig forbindelse med det nævnte formål samt
enhver i naturlig forbindelse med nævnte formål hørende
teknisk virksomhed.

§2
Ejerforhold
2.1

Foreningen er eneste ansvarlige ejer af fællesantenneanlægget.

2.2

Foreningen ejer og har ansvaret for al installation til og med
den afsluttende stikdåse eller lignende enhed på privat grund.

gebyr. Hvis beløbet efter 14 dage stadig ikke er betalt, afbrydes forbindelsen til anlægget. Bestyrelsen kan efterfølgende
ekskludere medlemmet af foreningen. Genåbning kan kun ske
mod betaling af det skyldige beløb samt et gebyr til dækning
af foreningens udgifter ved afbrydelse og genåbning.
Udmeldelse
3.9 Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen
under forudsætning af, at det brugskontraktlige forhold overgår til foreningen. Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig underretning til foreningen. Indbetalte tilslutningsafgifter
tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.
3.10 Ved væsentlige eller gentagne misligholdelser af forpligtelser
overfor foreningen kan et medlem ekskluderes af foreningen
efter beslutning af bestyrelsen. Dette gælder også, såfremt et
medlem foretager indgreb i anlægget eller lader indgreb foretage af andre end sådanne, som er godkendt hertil af foreningen. Genindmeldelse efter eksklusion sker efter godkendelse fra bestyrelsen, og kun mod betaling af eventuelt skyldige beløb til foreningen samt gebyr til dækning af udgifter ved
afbrydelse og genåbning. Bestyrelsen kan, i de af bestyrelsen
udarbejdede leveringsbestemmelser, fastsætte et særligt genindmeldelsesgebyr. Gebyrer og kontingent tilbagebetales ikke
ved udmeldelse eller eksklusion.

§3
Medlemmerne
Tilslutning, indmeldelse m.v.
3.1 Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr. § 1.2., kan
begære sig tilsluttet anlægget mod at betale gældende tilslutningsafgift, og under forudsætning af, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. Tilslutning
indebærer automatisk medlemskab af foreningen.
3.2

3.3

Kan tilslutning ikke umiddelbart ske, foranstalter foreningen
mulighederne for fornøden udbygning undersøgt. Udgift til
fornøden udbygning betales af den part, der begærer udbygning, med mindre bestyrelsen beslutter at udbygningen er af
en sådan vigtighed for foreningen, at foreningen af denne
årsag afholder udbygningsomkostningerne helt eller delvist.
I øvrigt er medlemmet forpligtet af de til enhver tid gældende
leveringsbestemmelser, herunder de til enhver tid gældende
gebyrsatser jf. § 6.5 samt kontingentvilkår.

§4
Vedligeholdelse og kontrol
4.1

Ethvert medlem sørger selv for vedligeholdelse af den del af
installationen, der befinder sig på privat område. Udgiften hertil afholdes af det pågældende medlem selv. Undtagelse herfra
kan kun ske ved skriftlig aftale med foreningen.

4.2

Eventuelle skader på anlægskabler, forstærkere og standere på
medlemmers private grund eller skader udenfor egen grund påført
af medlemmer, hæfter det skadevoldende medlem selv for.

4.3

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. l tilfælde af misbrug kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen
samt retsforfølge overtrædelsen.

4.4

Foreningen har til enhver tid – efter forudgående aftale, eller
ved fogedens mellemkomst – ret til at kontrollere foreningens
ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard og af, at installationerne
overholder foreningens angivne retningslinier herom.

Hæftelse
3.4 Medlemmerne hæfter alene med det af dem indbetalte tilslutningsbidrag.

✁

Overdragelse
3.5 Overdragelse eller flytning af medlemskab indenfor foreningens
dækningsområde kan ske efter foreningens til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, mod betaling af særligt gebyr
og under forudsætning af, at overdragelse/flytning er meddelt
foreningen skriftligt. Det er endvidere en forudsætning, at
eventuel gæld til foreningen er betalt.
Betaling og fastsættelse af kontingent
3.6 Der opkræves et årligt kontingent pr. husstand til at dække
foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration,
vedligeholdelse mv., samt afskrivning, nyanlæg og forsyning.
Kontingentet skal herudover også give mulighed for konsolidering af foreningen.
3.7

§5
Generalforsamling
5.1

Øverste myndighed for foreningen er generalforsamlingen,
som vælger en bestyrelse til den almindelige ledelse.

5.2

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt
dirigent.

5.3

Et hvert medlem har 1 stemme, uanset om det enkelte medlem
ejer flere ejendomme og således har indbetalt flere tilslutningsbidrag. Såfremt et medlem udlejer en selvstændig boligenhed, som er tilsluttet foreningens signalforsyning, og lejeren af denne boligenhed betaler kontingent direkte eller indirekte til foreningen, opnår en sådan lejer stemmeret på generalforsamlingen i udlejers sted.

5.4

Det er en forudsætning for afgivelse af stemme, at senest
opkrævede kontingent er betalt på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Dokumentation herfor er kvittering for

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Opkrævningsterminer fastsættes af bestyrelsen.

Restancer
3.8 Betales kontingent ikke i rette tid, sendes rykkerskrivelse med

Antenneforening
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betaling af seneste kontingent. For lejere, som betaler kontingent via deres husleje, er dokumentation kvittering for betalt
husleje for måneden, hvor generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer i restance er således ikke stemmeberettigede.
5.5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer, sekretær og eventuelt menige medlemmer. Afgår et
bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant, og
bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næste ordinære generalforsamling.

6.4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om:
1) levering af signaler
2) afbrydelse af signalforsyning
3) tekniske krav til etablering af signaler, herunder fastsættelse af samarbejdspartnere vedrørende opsætning af signalforsyning
4) samtlige gebyrer samt den for tiden værende størrelse
heraf
5) andre tekniske og leveringsrelaterede bestemmelser bestyrelsen måtte finde fornødent

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.6

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindelig
stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af vedtægter og til
bestemmelse om foreningens opløsning mindst, at 2/3 af de
fremmødte stemmer for forslaget. Hvis ikke 2/3 er mødt, men
2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling inden 5 uger med foreskrevet
varsel, jfr. § 5.7 og med samme dagsordensforslag, og denne
ekstraordinære generalforsamling er da beslutningsdygtig,
uanset de mødte stemmers antal, og sagen afgøres ved
almindelig stemmeflerhed.

5.7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.
marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel af
bestyrelsen ved annoncering i lokale medier/aviser.

5.8

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
6) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7) Valg af bestyrelse og to suppleanter
8) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9) Evt.

5.9

6.3

Forslag, som skal behandles på generalforsamling, jfr. §. 5.8 nr.
4, skal tilstilles foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.10 Hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det, kan afstemning
vedrørende et forslag, som skal behandles på den ordinære
eller ekstraordinære generalforsamling, samtidig foregå ved
brevstemme. Brevstemme metoden kan kun anvendes vedrørende til og fravalg af kanaler til antenneforeningens program.
Stemmesedlen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger
før datoen for den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Stemmesedlen skal være ledsaget af en beskrivelse af
det ovennævnte forslag, sidste frist for afgivelse af brevstemme med angivelse af dato og klokkeslæt samt en vurdering af
den økonomiske konsekvens af forslaget for foreningen ved
bestyrelsen. Medlemmets stemme skal være foreningen i
hænde i lukket kuvert senest en uge før datoen for den ordinære generalforsamling. Dokumentation i overensstemmelse
med § 5.4 i kopi skal være vedlagt stemmesedlen.
5.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
1) når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent
2) når en generalforsamling har bestemt det,
3) når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det
med angivelse af den ønskede dagsorden.
I de to sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest fem uger efter anmodningens modtagelse
og med varsel som nævnt ovenfor i § 5.7

Bestyrelsen påser, at disse leveringsbestemmelser til enhver tid
er fremlagt på foreningens kontor samt tilgængelige på foreningens hjemmeside. Bestemmelserne udleveres til alle nye
medlemmer ved tegning af signalforsyningsaftale.
6.6

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift og administration.

6.7

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for antenneforeningens
virke ud over det almindelige bestyrelsesansvar.

6.8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen
og enten formand eller næstformand er til stede.

6.9

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald, næstformandens,
stemme afgørende.

6.10 Bestyrelsen kan invitere personer til deltagelse på generalforsamlingen. De inviterede har ingen stemmeret, men taleret.
6.11 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
6.12 Der kan meddeles prokura.
6.13 Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol. Protokollen
underskrives af bestyrelsen.

§7
Regnskab og revision
7.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2

Årsregnskabet offentliggøres ved den ordinære generalforsamling.

7.3

Foreningens regnskab revideres af et statsautoriseret eller
registreret revisionsfirma. Dette firma vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. I tilfælde af revisionsfirmaets
forfald i utide udpeger bestyrelsen et nyt for den resterende
del af valgperioden.

5.12 Generalforsamlingens forhandlinger indføres i protokol, som
underskrives af sekretær og / eller formand samt dirigent.

§6
Bestyrelse
6.1

6.2

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Antallet
fastsættes på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er
stemmeberettigede medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert
andet år afgår halvdelen, i den rækkefølge de er valgt.
Genvalg kan finde sted.

§8
Foreningens opløsning
8.1

Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning på en
generalforsamling og med vedtagelse som angivet i § 5.

8.2

Er opløsning besluttet, anvendes foreningens eventuelle formue til dækning af eventuelle forpligtelser, hvorefter restbeløbet fordeles ligeligt mellem de på beslutningstidspunktet
værende medlemmer.
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