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                                        Generalforsamling 2016 Ant 78 øst  

 

 

Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus  

Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer.  

                                       Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.  
4. Indkommende foreslag :  
5. Valg af formand:                                afg. Ove Thomsen  

        Valg af bestyrelsesmedlem:            afg. Jens Ole Trankjer 

                                                        :            afg. Holger Madsen  

       Valg af bestyrelses suppleant:         afg. Mogens Højland 

                                                                     afg. Jan Hansen  

       Valg af bilagskontrollant:                   afg. John Eriksen  

       Valg af bilagskontrollant suppleant: afg : Nyvalg.  

1. Evt. 

 

1. Valg af dirigent: 

        Gunner Dalskov blev valgt uden mod kandidat.  

        Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens  

        afholdelse samt dagsordenen, der var der ikke.  
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1. Så er der gået et år, med flere nye ting på TV og Internet området 

        Efter sidste generalforsamling havde vi i bestyrelsen følgende ting som vi skulle  

        undersøge og tage stilling til. 

        Brugerafstemning viste er stort ønske om en opgradering af kvaliteten på vores  

        Programmer til HD, så vi fjernede 6 analoge kanaler, og har nu fået HD de steder  

        hvor det var muligt, det var nogle der ikke var tilfreds med, de skulle ud at købe en 

        Box, for at se alle vores kanaler digital, til det må vi sige, vi er så vidt vi kender,  

        den eneste antenneforening på Fyn der kører med analoge kanaler, så  

        medlemmerne må indstille sig på enten at købe en Box eller købe et Digital TV. 

 

        Vi vil her i år lave en meddelelse til Hjemmesiden og Info kanalen gående ud på  

        der bliver lukket for de analoge kanaler i løbet af året, så dem der stadigvæk har  

        analog TV, skal anskaffe sig en Box eller købe et digital TV.  

 

        Der har ikke været de store problemer med TV i år, dem der har været skyldes i  

        langt de fleste tilfælde Husstands installationen, vi har fået Stofa til fortælle  

        medlemmerne, nå de er ude og lave Internet installation, og ser den installation 

        der er i huset til TV ikke er i orden, så skal de sige det til dem, hvis ikke det bliver 

        lavet får de et dårligt billede, Stofa gør en bemærkning i deres system så vi kan se  

        hvem der har fået en henstilling.  

         

        Men det er kun når de er ude at lave internet, de kan snakke med medlemmerne, 
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        det er stadig sådan når vores medlemmer ind få de der svar de kender os ikke, de  

        skal kontakte antenneforening. 

        Stofa meddelte os vi havde problemer med køleanlægget i Hovedstationen, de  

        havde været deroppe flere dage hvor det ikke kørte, de meddelte os, det ikke  

        kunne repareres. Så der skulle en ny til indtil dette er på plads havde de sat et  

        midlertidig op. Så gik der et stykke tid, så fik jeg en mail fra Michael han ville gerne  

        vide hvor langt vi var, komme med en løsning på dette, Hovedstationen bliver  

        meget varm og det går ud over kanalerne. 

        Jeg kontaktede ham for at hører hvad han mente med om vi var kommet tættere  

        en løsning, han svarede at køleanlægget var vores, hvortil jeg måtte svarer ham  

        at alt i Hovedstationen var vores, men vi havde en fuld service kontrakt, så det var  

        ikke vores opgave at få ny, hvis ikke den kunne repareres, så kunne de pludselig  

        nok få den repareret.  

 

        Vi rykker Stofa for at høre hvornår de var færdig med service gennemgang, 

         de meddelte os de var færdig, og de havde været alle standerne igennem, så vi  

        meddelte dem, det kunne vi ikke forstå, for ved vores gennemgang fandt vi flere  

        standere som ikke var i orden, dem havde vi taget billeder af, og kunne påvise, 

        dem havde de ikke været i, og på et møde viste vi dem billederne, så de kunne  

        se de ikke havde været i alle stande, så de fik besked på at få alle  standere  

        igennem igen og lave det der ifølge vores service kontrakt skulle laves. 

        Det er 4 måneder siden, og de har lige meldt det færdigt, vi tager så en kontrol i  
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        standerne igen, så må vi se om det er i orden, ellers skal vi have far i dem igen,  

        ifølge aftalen skal de i gang med service igen i september. 

        Vi modtaget et tilbud fra Stofa om en 3 pakkeløsning hvor pakke 1 ser meget  

        interessant ud. 

        Hele bestyrelsen vil have det gået igennem, hvis vi mener det i stedet for en  

        brugerafstemning kan komme på tale skal det forelægges for medlemmerne.  

        Men som flere har sagt, vi har aldrig fået den service som vi betaler for, de kender 

        os, siger de. Nu vil vi sige det til dem igen, og vise alle de gange hvor de har fået  

        det at vide. Vi har stadigvæk klager, når medlemmerne ringer ind, får de det svar,  

        Stofa kender dem ikke. Vi får flere regninger som er forkerte, regninger som de  

        sender to gange, der bliver også sendt til medlemmerne som er forkerte. 

        Efter vi har sagt aftalerne op for at få en genforhandling gik der lang tid inden 

        vi fik et møde med Tom. Da vi endelig fik et møde, meddelte han os at ledelsen 

        havde truffet den beslutning, at Stofa ikke længere kunne tilbyde service på vores  

        Internet, ved udløb af nuværende aftale, årsagen er at Stofa har lavet et ny system 

        som alene er designet til at håndtere og fakturering af Stofa kanaler og net, og vi  

        besluttet vi ønsker ikke Stofa pakker og internet, og deres priser. 

        Så vi blev hurtig enige om, nu skulle vi finde en anden leverandør til internettet  

        som vi havde snakket om flere gange, vores medlemmer klagede altid over de 

        kunne komme i kontakt med Stofa, de kendte os ikke var svaret når der blev ringet  

        ind. Aftale om rå internet vil de gerne genforhandle.  

        Efter vi gik i gang med at finde en ny internet leverandør har vi været i kontakt  
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        Med flere, den første. Vi havde kontakt med var Trionet det var et lille firma under  

        Stofa, men der fandt vi hurtigt ud af de ville overtage det hele, de ville hører hvor  

        meget vi ville tjene på internettet, og gik vi ind på deres forslag var det også dem  

        Der bestemte prisen.  

        Vi har også undersøgt et firma der hedder Jansen, men de var ved at afvikle deres  

        firma. Vi har haft kontakt med Fåborg - Årup - Korup - Næsby ( Nal medienet )  

        som alle køre deres egne internet, og alle har Infowise til at hjælpe dem. Så vi tog  

        kontakt til dem for at hører om det var noget de kunne hjælpe os med, det ville de  

        gerne. Vi har været til flere mødernes dem, flere møde med og Stofa, som skal  

        afleverer internettet til dem. Møder med Flemming fra Årup som sammen med  

        Infowise havde lavet et system hvor vi kan køre vores regnskab på ( Octopus ) C5  

       Vi har fået lavet en aftale med Stofa erhverv om rå internet, en aftale med  

       Nal Medie Net (support til medlemmerne) Aftale med Infowise (servicekontrakt) 

        

      Nu er vi kommet så langt, at vi fra den 1/3 første gang i skal på internettet skal 

      bruge de koder i har fået tilsendt. I infomationsbrevet, det er derfor vigtigt i  

      gemmer dette brev og de oplysninger der står i dette brev. Nu får vi en support  

      når vi ringer ind, ikke siger vi kender jer ikke. 

     Det betyder så også at vi må nedlægge vores Munkebo-borger mail.  

     Så i må lave ny Mail adresse, men der hjælp at hente til det ved supporten ( hvis   

     man har brug for dette.)  

     Vi håber det kommer til at gå gnidningsfrit, nå vi skifter. Det udstyr vi har købt  
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     giver bedre muligheder for fremtiden i samarbejde med Infowise.  

     Som jeg har nævnt før så bliver det i år vi lukker for de analoge kanaler for at skabe      

     plads til fremtidens TV og internet. Men alle dem der stadigvæk har et analog tv  

     kan stadig se vores kanaler ved at købe en Box. Men vi vil nu anbefale at man køber  

     et Digital TV.  

     På FDA messen var vi til en konference om fremtiden for tv og valgfrihed. 

     Yousee - Canal Digital og Stofa kommer alle med tilbud om tre pakker løsning, 

     med kontrakter fra 3 ti 5 år. 

     Men Stofa og Boxer har lovet deres kunder de vil kunne vælge tv frit og slippe  

     for de store pakker. De er i et enormt politisk pres for at bryde kabelpakkerne op 

     Det sidste nye der bliver snakket om er. 

     Tiden hvor man kun kan se TV på kort er ikke langt væk, så vælger antenneforening 

      lille pakke til kort. Så står kanalerne åbne, og dem der man har købt ekstra kanaler  

      til kortet, kan se dem. Så skal vi ikke mere åbne - lukke og sætte filter i. 

      Det er ægte frihed.  

      Ove.  

      Inden gjorde Jan Hansen os opmærksom på ar der var et forkert navn på dagorden 

      Ang. valg af bestyrelses suppleant, der stod Morten Hansen, der skulle have stået     

      Mogens Højland. 

 

Salen: hvornår er der programvalg. 

Ove. : vi havde et sidste år, og plejer at holde et hvert 2-3 år og hvis general forsamlingen ønsker det 
skal det komme som et forslag, da det ikke er lov bestemt mere. 
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Salen: kan man ikke sætte en fast dato på hvornår analoge programmer bliver lukket. 

Ove.  : vi skal lige vende det i bestyrelsen men vil skønne det bliver omkring nyt år. 

Salen : DK 4 og TV Fyn er væk fra mit fjernsyn hvad skyldes det.  

Ove    : Tekst tv har der været problemer med, men det kører nu. Stofa har arbejdet i  

hoved stationen så opdager de at DK 4 kører stadigvæk analogt hvor den skulle være  

Taget væk.  

Salen : kan vores nye medlemmer bruge alle funktioner som er i den.  

Ove    : nej man kan hverken bruge ip telefoni eller router man ska stadigvæk  

bruge sin egne router.  

Salen  : Hvem redigere info kanalen, fordi der stadigvæk kommer gammel info frem 

fra 2013. 

Ove.    : Der er ved at blive ryddet op i den, det er MLTV ved Poul Erik som står for det.  

Dem som kommer med info skal også gøre opmærksom på at det skal fjernes igen. 

Salen.  : Kan man ikke gøre noget ved lyden til byråds møderne den er ikke altid god. 

Ove.    : vi har investeret i nogle mikrofoner som ligger på bordet ikke den bedste løsning men vi 
arbejder på det.  

Salen. : kan man med det nye system have internet uden tv pakken. 

Ove.   : jo det kan godt lade sig gøre det eneste jeg kan love er st vi arbejder på det. Stofa skal flytte 
nogle kanaler for at gøre plads til internettet uden man skal have en tv pakke.  

Per.   : så skal mam lige huske på at så blive det til en anden pris. 

Salen: Har hørt man kan få et modem med indbygget trådløst net hvornår får vi det.  

Ove. : det ligger i det, men kan ikke bruges, for så skal stofa have 29 kr om måneden og det er mere 
end hvad en router koster, så folk skal selv købe en router. 



Generalforsamling 2016 Ant 78 øst 
Side 8 af 10 

Salen: DR sender det samme på 3 kanaler er det nødvendigt at sende det i vores antenne forening, kan 
man ikke sende på 1 kanal. 

Ove. : Jeg mener det er lov bestemt, men vi kigger på det. 

Salen : Hvis jeg bliver ved med at bibeholde min Email munkebo-borger.dk vil jeg så stadigvæk 
modtage mails når den er lukket..  

Per.   : Munkebo-borger.dk lukker pr. 1/6-2016 derefter kan man ikke modtage mails. Man skal også 
overveje om man skal bruge en anden e-mailadresse istedet for Munkebonet.dk eller ant78.dk for hvis 
man flytter skal man igen lave om på e-mailadressen, da man ikke kan tage en af disse to med sig. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

 

1. Aflæggelse af revideret regnskab, Per startede med at sige det var godt og vores revisor var 
enig. 

Salen : Hvorfor står der stadigvæk Kurt Nielsen på girokortene.  

Per.    : Det er PBS's skyld det beklagede både Ove og Per meget. Vi tager igen en snak med PBS. Og 
Kurt får en lille erkendtlighed fra os pga. Fejlen. 

Salen : Hvad er service tlf til antenneforeninger.  

Per.    : Den er delt op i tre ting nu. Daglige drift på internettet support på tlf. 44222526. 

Er der problemer med tv signalet så er det Stofa man skal have fat i. Har i et spørgsmål ang. Regningen 
mm. Er det på tlf. 93975470. 

Salen : Hvor står renterne henne i regnskabet. 

Per.    : Det står indenunder finansielle indtægter.  

 

Regnskabet er enstemmigt vedtaget. 

 

Per.   : Jeg stopper som kasserer af arbejdsmæssige årsager. 
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Ove. :  Ove takker Per for sit arbejde.  

Derfor skal vi vælge en ny kasserer. Vi har også fået et nyt regnskabssystem som Per og Jens Ole har 
arbejdet samme om derfor vil vi fra bestyrelsens vegne foreslå  

Jens Ole Tranekjer som blev valgt.  

 

1. Indkommende forslag: 

Der kom et forslag om at tilslutte kanalerne TV 2 sport og TV 2 fri. 

Ove : Det havde vi også oppe på sidst generalforsamling, det kan vi ikke da det er bruger afstemning 
der afgøre hvilke kanaler der skal sendes, derfor kan vi ikke sætte disse kanaler på, det har vi ikke 
bemyndigelse til. Derfor bliver vi nød til at forkaste forslaget. Ove fortalte også om der evt. Kan blive 
tale om valg fri kanaler men det ligger ude i fremtiden. Forslag stilleren var tilfreds med svaret og 
afgørelsen. 

 

1. Valg af formand : afg. Ove Thomsen han modtager genvalg, han blev genvalgt.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Afg. Jens Ole Tranekjer  

Afg. Holger Madsen. 

Da Jens Ole Tranekjer er valgt som kasserer skal der vælges en ny. Fra bestyrelsen side vil vi gerne 
forslå Knud Christian Jensen: Blev valgt. 

Holger Madsen blev genvalgt. 

 

Valg af bestyrelsens suppleanter. 

Afg. Mogens Højland      Genvalgt. 

Afg. Jan Hansen              Genvalgt 

 



Generalforsamling 2016 Ant 78 øst 
Side 10 af 10 

Valg af bilagskontrollant. 

Afg. John Eriksen            Genvalgt for 2 år.  

Nyvalgt. Gunner Dalsskov Andersen valgt for 1 år.  

Valg af bilagskontrollant suppleant  

Ny valg. Marianne Kristensen. 

 

1. Evt. 

Salen : ønsker kanalvalg 

Ove.   : vi vil arbejde på det vi vil lige se tiden an hvad der skal ske. Jeg er ikke enig om der skal ske et 
eller andet.  

Salen : kan man se hvilke programmer man har. 

Ove    : Ja det kan man bla. På vores hjemmeside, på sidste generalforsamling fortalte Per hvilke 
programmer der blev stemt ind så generalforsamlingen er bekendt med hvilke der blev valgt.  

Ove fortæller at stofa gerne vil have en 3 pakkeløsning til en pris på ca. 6500,- - 7000,- kr men det er 
noget vi vil overveje, men vi i bestyrelsen kan ikke bestemme det gør vores medlemmer. I vores 
vedtægter står der at vi ikke kan pålægge vores medlemmer ekstra udgifter.  

Salen : Hvordan skal vi meddele de forskellige ind standser om ny e-mail. 

Salen : Tag alle jeres e-mail adresser og kopier gå ind i Nem ID . 

Ove    : Ring til supporten der kan i få hjælp hvis i ikke kan finde ud af det. 

Ove gjorde opmærksom på, da der blev stemt om beretningen blev der også stemt om fjerne de analoge 
programmer så der ikke bliver tvivl om det.  

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.  


