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Antal fremmødte: 20 medlemmer eksklusive bestyrelsen. Hele bestyrelsen var til stede. 
 
 
Punkt 1, Valg af dirigent  
Som dirigent blev valgt, Charles Tønder. 
Han konstaterede at der ingen indvendinger var mod dagsordenen, eller varslingen af 
forsamlingen. 
 
 
Punkt 2. Formandens beretning  
Formandens beretning for året 2012 v/ Ove Thomsen (OT): 
 

Så er der igen gået et år. Et år med mange nye og spændende ting på TV og Internet 
markedet.  
 
I vores forening var der flere aftaler, vi skulle have på plads med Stofa. Herunder tilbud om 
en aftale på digital clear (digitalt spejl). Så vores programmer kunne tages digitalt uden 
brug af boks og kort. Dette kører i dag uden de store problemer.  
Der var dog flere medlemmer, som allerede havde investeret i kort og boks til digitalt spejl. 
Ved nogle medlemmer blev Stofa ved med at opkræve penge. Dette fik vi rettet og 
medlemmerne fik deres penge tilbage. 
 
Der har der været områder hvor det ikke har kørt så godt, -der har været nogle 
driftsforstyrrelser.  
Blandt andet grundet installationer i hjemmene der skulle laves om, på grund af dårlig HF 
afskærmning. 
Men også en del forstyrrelser udefra. Eksempelvis en lysleder der er blevet gravet over, 
problemer med satellitten m.m. 
Vi anbefaler at man koder de analog kanaler ind, så man kan gå over på dem hvis der er 
forstyrrelser på de digitale kanaler.  
 
Stofa 
Vi har lige haft problemer i kommunens område, og hver gang vi kontaktede Stofa fik vi at 
vide, at der ikke er noget galt deroppe. ”Det er inde ved folk selv og deres installation” lød 
svarret. 
Når medlemmerne så ringede til mig og fortalte hvad de har oplevet med Stofa, fik jeg dem 
til at skrive en mail, som vi kunne sende videre til Stofa. 
I de mails kunne jeg læse, at Freddy Hansen, radioforhandleren i Kerteminde, havde været 
ude at tage målinger. Deres resultat var at de klagende medlemmer havde for lidt signal. 
Der er blevet målt signal af YouSee og TDC gennem bekendte. Alle sagde det samme, for 
lidt signal 
 



Efter jeg sendte disse mail ind til Stofa, så skete der noget. Stofa fandt fejlen, 10 – 15 meter 
kabel, skadet pga fugt, blev skiftet. 
Vi skylder en stor tak til de ihærdige medlemmer, som sendte mails til mig, med deres 
oplevelser med Stofa. 
Stofa burde have fundet fejlen og ikke bare sagt ”at det er inde ved folk selv, der er noget 
galt”. 
 
Vi havde et tilbud om, at serviceaftalen skulle reduceres til 2007 niveauet. Det var ikke 
gjort, da vi fik regningen. Vi måtte derfor gøre Tom Andersen, Stofa, opmærksom på at det 
skulle rettes. Vi ville ikke betale ikke før vi fik en ny regning. Da vi fik den, var den 34.792,- 
kr. lavere. 
 
Det nye tilbud om øget markedsføringsbidrag, var heller ikke rettet. 
Tom Andersen, Stofa ville sørge for, at vi fik en ny udregning og at vi fik penge retur. Det 
har vi ikke fået endnu. Så her har vi efter vores udregning ca. 33.000 kr. til gode  
 
Det var aftaler, som vi efter sidste generalforsamling skulle havde på plads, og som vi har 
rykket for flere gange hos Stofa. 
 
Angående nye Bredbåndsforstærkere, så har vi rykket flere gange for en pris og forespurgt 
på hvornår arbejdes kan sættes i gang. Vi skulle have modtaget et tilbud inden Jul og det 
kunne udføres i første Kvartal. 2013 sagde Tom Andersen, Stofa. Tilbuddet kom først efter 
nytår og det er godkendt af bestyrelsen, så nu er det i gang. 
Den plads som de nye bredbåndsforstærkere medfører, skal bruges til 2 prøve kanaler og 
mere plads til internettet. 
  
Angående internet, så kunne vi ved at skifte de gamle modemmer ud til en ny Docsis 3 
model, sikre, at alle kunne køre op til 17/2 Mibt. Det har vi i bestyrelsen besluttet at gøre. 
Tom Andersen, Stofa skulle komme med en pris. Det havde han lovet at komme med i 
starten af januar, således de kunne sendes ud inden generalforsamlingen. Vi får en liste 
over hvilke modemmer der skal skiftes. Alle dem der er kommet på i 2012-2013 har et 
Docsis 3 modem i dag. 
 
Vi har fra flere sider fået bekræftet, at det er det rigtige vi gør, både med 
bredbåndforstærkere og udskiftning af modemmer. 
 
Men vi ved også at det ikke er nok med en hastighed på 17/2, med alle de tjenester der er 
på nettet i dag. 
 
Skal vi have en højere hastighed end 17/2, skal vi også have en opgradering af det udstyr 
vi har i hovedstationen. Her skal Tom Andersen, Stofa, undersøge pris på dette. Vi ved dog 
at prisen på dette, er faldet meget. 
 
Men vi har desværre også opfattelsen af, at Stofa ikke er så glade hvis vi får højere 
hastighed, til den pris vi kan leverer den til. Især ikke nu hvor Stofa kan sælge internet i 
Munkebo Antennelaug.   
 
Vi har også på et møde med Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), fundet ud af vi har 
betalt for meget for de rør til kabler, vi har fået lagt ned. Dette beløb på 40.140 vil vi 
modtage som en prisreduktion på tilbuddet om de nye Bredbåndsforstærkere fra Stofa. 
 
 
Samarbejde med Munkebo Antennelaug 
Vi har haft lidt uoverensstemmelser med Munkebo Antennelaug (MA) omkring udgifterne til 
drift af den fælles hovedstation, som følge af MA’s opsigelse af vores samarbejdsaftale. 
I 2010 betalte de deres del af regningen under protest. 



I 2011 sendte vi ingen regning. Det fik vi så at det skulle vi for at kunne gøre krav på vores 
tilgodehavende, så måtte vi se om de betalte. MA betalte ikke den fulde regning men 
lavede beløbets størrelse om, så vi ikke betalte 50 % hver, som aftalen oprindeligt lød på. 
MA mente at beløbets størrelse skulle deles efter antal medlemmer. Det betød at vi skulle 
dække ca. 63 % af udgifterne. 
 
Vi har snakket med vores organisation, FDA og sat dem ind i sagen, Det svar vi har fået 
tilbage er, at vores udlægning af sagen er i orden 
Strømregningen skal deles ligelig mellem de 2 parter. Vi bruger ikke mere strøm i 
hovedstationen, selv om vi er 500 medlemmer flere. 
Da vi lagt ud for hele året 2011, har vi fået vores revisor til at lave regningen til MA. 
Vi meddelte så Stofa at de ikke skulle udføre noget arbejde for MA i hovedstationen før den 
regning var betalt. Vi ved ikke hvem der har fået MA på bedre tanker, om det er FDA, 
revisoren eller Stofa, men regningen er nu blevet betalt. 
 
Det eneste udestående vi nu har tilbage med MA, er fra 2010. Her mener vi, at kasséren, 
som er fra MA’s bestyrelse, ved opgørelsen af internetkassen har givet os ca. 10.000 kr. for 
lidt og overført ca. 9,000 kr. for meget til MA. 
 
Eftersom MA mener, at overskuddet fra internettet skal deles ligeligt mellem foreningerne 
og ikke som vi fortolker aftalen, i forholdstal efter medlemmer, har vi fundet anledning til at 
overveje, om vi selv skal til at opkræve internetkontingent også. 
Når vi ser næste regnskab, bilag og medlemsliste, så tager vi stilling til opkrævningsmåden 
for fremtiden. 
 
 
Copy-Dan.  
Interaktive tjenester, som Start Forfra i Stofas Fordelspakke, medfører en øget udgift til 
Copy-Dan. Vi har ikke disse tjenester og derfor er vi blevet opkrævet for meget i Copy-Dan 
afgift. Efter at have gjort Copy-Dan opmærksomme på problematikken, har vi fået en ny 
afregning, som er 53.432 kr. mindre. 
 
 
FDA messe 
På messen på Hotel Legoland i Billund fik vi taget flere emner op med forskellige firmaer. 
Vi fik en lang god snak med Dansupport omkring udvikling af vores internet. Der blev sat 
nogle konstruktive tanker i gang.   
 
Et fornuftigt møde med Fyns kabel Tv angående vores nye Bredbåndsforstærkere. Specielt 
valg af type var på dagsordnen. 
 
Stofas nye strategi med 3 pakker blev vendt. Stofa har valgt at flytte de populære Viasat 
programmer op til en meget dyr pakke 3. Det bliver spændene at se hvordan det udvikler 
sig. 
 
Vi arbejder på at vores Internet skal opgraderes. Der bliver nemlig mange ting man kan 
tage ned over internettet. Som modtræk vil TV udbyderne lave 3 pakker og vil have os til at 
lave aftaler med bindinger på op til 5 år. Det ønsker vi på ingen måde, da udviklingen går 
så stærkt. Derfor er internettet vigtigt for os. 
 
Programændringer 
DR Update erstattes af DR Ultra på kanal 35  
DR HD erstattes af DR 3 på Digitalt TV 
TV2 FRI er en ny kanal som vi sætter på som prøvekanal her i 2013. Men kanalen blive 
taget af igen, når de vil have betaling for den. Så må vi senere tage en beslutning, om den 
skal på igen som fast kanal. 



Medlemmer 
Medlemstallene har afsløret en lille pudsig udvikling. Der er en del flere der kun vil have 
den lille pakke, her er der kommet 30 mere til i forhold til 2011 

 
 
Spørgsmål til beretningen:  
 
Fra salen: 

Man fornemmer der er visse problemer i samarbejdet med Stofa, vil formanden uddybe 
det?  

Formanden: 
Desværre kører det ikke så glat. Vi skal være meget opmærksomme på hvad de foretager 
sig og tingene går langsomt, så ja der er visse "problemer" og det skal blive bedre fra deres 
side.” 

 
Fra salen: 

De modemmer som omtales i beretningen, er de til brug for TV eller internet?  
Formanden: 

Det er til internettet. 
 
Fra salen: 

Hvad menes der med betegnelsen Docsis 3 i beretningen?  
Formanden: 

Det er en standard for dataoverførsel, med en endnu ukendt dataoverførsels max 
hastighed. I dag anvender vi Amerikansk Docsis som giver os en max hastighed på vores 
net på det vi har i dag. Ved et skifte til Euro Docsis kan vi komme op på noget der ligner 
17/5. Når vi skifter den hele til Docsis 3 er den maximale hastighed altså endnu ukendt. 

 
Fra salen: 

Hvad menes der med Stofas fordelspakke?  
Formanden: 

Det er tilbud fra Stofa som vi ikke ønsker at benytte os af. Det indeholder digitalt spejl, start 
forfra og et par andre ting. Det er for dyrt og vi har jo digitalt spejl. Herudover skal der også 
betales Copy-Dan afgift oven i det månedlige beløb pr medlem. Vi har jo lige fundet ud af at 
det koster ca. 50.000 pr. år for os....  

 
Fra salen: 

Stofa sender skrivelser rundt til folk med kort og boks købt hos Stofa, hvordan skal vi 
forholde os til det?  

Formanden: 
Vi vil gerne se disse skrivelser fra Stofa, så vi ved hvad de laver. Er det noget tager vi det 
med Stofa. 

 
Fra salen: 

Jeg har fået tilsendt en regning for kort og boks. Da jeg ikke betalte truede de med at lukke 
for det digitale spejl. Kan de det?  

Formanden: 
Nej, det kan de IKKE. Vi vil gerne have den korrespondance, så vi kan konfrontere Stofa 
med fejlen. ” 

 
Fra salen: 

Hvem dækker beskadigelse af det første stik i husstanden?  
Formanden: 

Afhængig af arten af beskadigelse, så har vi en serviceaftale der dækker. 
 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.  



Punkt 3. Foreningens reviderede regnskab  
Kasséren, Kurt Nielsen, aflagde regnskab.  
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Punkt 4. Indkomne forslag  
Formanden konstaterede at der ikke var nogle forslag. 
 
 
 
Punkt 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant er 
Bestyrelsesmedlem:  Kurt Nielsen (kassér), afgående men genvalgt uden modkandidat 
Bestyrelsesmedlem:  Tommy J Hansen, afgående men genvalgt uden modkandidat  
 
Bestyrelsessuppleant 1:  Jens Ole Tranekær, Solbakken 832, genvalgt 
 (rykket op som førstesuppleant) 
 
Bestyrelsessuppleant 2:  Mogens Højland, Nymarken 15, nyvalgt,  
 Henning Schmidt, ikke genopstillet.  
 
 
Punkt 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant  
Bilagskontrollant: Charles Tønder genvalgt 
 
Revisorsuppleant: Knud Kristian Jensen, Solbakken 812,   
 nyvalgt, Afgående Tommy Hansen 
 
 
Punkt 7. Eventuelt  
 
Fra salen: 

-Kommer vi til at få Stofa TV?  
Formanden: 

-Kort og godt nej. 
 
 
Fra salen: 

Hvad er den maximale hastighed på de nye modemer?  
Formanden: 

-Den er endnu ukendt og afhænger af hele systemet. 
 
 
Fra salen: 

-Hvor meget skal et tv's styrkemåler stå på for at undgå pixelering?  
Formanden: 

-Det kan man ikke sige med sikkerhed, men har du pixelering og dine interne instalationer 
er ok, så er det Stofa der skal finde fejlen. 

 
 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til formanden, for en 
afsluttende bemærkning 
 
Formanden, Ove Thomsen, takkede 2 personer for at have deltaget i arbejdet med Antennelaug 38 
Øst i 35 år: 



-Charles Tønder for intern revision samt et utal af dirigent-roller på generalforsamlinger. 
-Ove Thomsen, for 35 års bestyrelsesarbejde, heraf 31 år som formand.    
 
 
 
-- Dette referat er godkendt til offentliggørelse af bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst, Munkebo, 18. marts, 2013 -- 


