
1 
 

Referat af Generalforsamling i Antennelaug 78 Øst Munkebo d. 26. februar 2018. rev 1 

Tilstede: 14 medlemmer + bestyrelsen 

Velkommen ved formanden Ove Thomsen 

1. Valg af dirigent  
Knud Christian Jensen, som konstaterede at generalforsamling var korrekt indvarslet 14 dage. 

 

2. Formandens beretning ved Ove Thomsen 

Efter sidste generalforsamling gennemgik bestyrelsen tilbud fra Stofa og YouSee, Stofa havde det 

bedste og billigste tilbud. 

Mange ændrede pakker indenfor de første 3 måneder, selv efter Stofa havde sat filter i, var der 

flere som skiftede og vi måtte skifte filter igen, et større arbejde med at holde lister opdateret. 

Starten på 2018 er gået som forventet. 

Priser 2018 er vedtaget og fastlagt som følger: 

Pakke 1 – 145 kr. per måned, 435 kr. kvartal. 

Pakke 2 – 370 kr. per måned, 1110 kr. kvartal. 

Pakke 3 – 554 kr. per måned, 1662 kr. kvartal. 

Internet – 100 kr. per måned, 300 kr. kvartal. 

Internethastighed er hævet til 80/40 Mbit/s 

Internet uden TV – 140 kr. per måned, 420 kr. kvartal,   

Internet uden TV – indskud 400 kr. 

Skift til mindre pakker, kan kun ske fra det efterfølgende kvartal. 

Skift til større pakker, kan ske ved at betale differencen. 

TV5 Monde og Arte er fjernet fra pakke 1 og kan købes som valgfri direkte fra Stofa. 

Servicekontrakt med Stofa dateret d. 14. marts 2007 

- Gennemgang af forstærkestanderne 

- Defekte forstærkerstander skal repareres / udskiftes 

- Kontrol af fugtspærrer, sikkerhedsbeslag omkring trekantløse skal udbedres hvis nødvendig 

- Gennemgang af servicekontrakt sammen med Karsten Skøtt og Jørgen Kristensen 

- Genforhandling af servicekontrakt med Stofa 

- Tilbud fra andre selskaber 

- Formanden efterlyse hjælp fra medlemmer omkring fejlmelding på stander osv. 

YouSee 

- Afventer forslag fra YouSee omkring bland-selv pakker og streamings tjenester. 

- Afventer sammen forslag fra Stofa 

- Tendens på at streaming og traditionelt TV følges ad. 

Fejlmelding 

- Der er færre og færre fejlmeldinger, tilskrives anlægget tilstand 

- Medlemmer bliver bedre til at fejlmelde direkte til Stofa 

- Husk TV fejlmelding til Stofa på 80303030 

- Husk hjælp til Internet til Support på 44222526 hverdage mellem 17:00 – 21:00 

Afregning til Stofa 

- Til stadighed modtager vi mange fejl regninger fra Stofa, har brugt meget tid på at få det tilrettet. 

- Nye priser på datastik 
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Sortseer kontrol 
- Vi, som andre antenneforeninger har iværksat kontrol på at ingen ”snyder” sig til TV/Internet,  

- Alle bliver anmeldt direkte til politiet. 

- Der iværksættes seriøs kontrol på at sikre at medlemmer har de rigtige pakker  

- Stikprøvekontrol 

- Folder til lukkede stik og udsendes  

 

Copydan 

- Ny aftale for 2018 mangler godkendelse. 

- Kontingentet udregning fås først til KVT. 

Manglende PBS-tilmeldinger, 240 stk. af 25,00 kr. 

Rykker, 41 stk. i 1 kvt a 100,00 kr. 

Genåbninger i 1 kvt, 10 stk. af 300.00 kr. 

Opgaver Docsis3.1 

- Fremtiden, der skal findes en løsning om ny teknologi, med nye forstærker og modemmer. 

- Samarbejde og tæt dialog med Stofa, Infowise og Karsten Skøtt 

Formanden beretning blev enstemmigt godkendt 

3. Aflæggelse af regnskab, ved kasserer Jens Tranekær 

Gennemgang af resultatopgørelsen for 2017, årets resultat et minus 127.369 Kr. absolut godkendt 

Der var spørgsmål om: 

a. Stigende el-omkostning, undersøges hvorfor 2016 var billiger en 2017 

b.  Leje af kontor, husleje i 2016 var kun 10 måneder, mod 12 måneder i 2017 

 

Kasserens beretning blev enstemmigt godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg  
a. Formand, på valg var Ove Thomsen - enstemmigt valgt 

b. Bestyrelsesmedlem, på valg var Knud Chr. Jensen - enstemmigt valgt 

Bestyrelsesmedlem, på valg var Holger Madsen - enstemmigt valgt 

c. Bestyrelses suppleant på valg var Marianne Kristensen, var Ikke til stede, kan ikke vælges 

 - Niels J. Kirkebæk enstemmigt valgt 

Bestyrelses suppleant på valg var Christian Laursen - enstemmigt valgt 

d. Bilagskontrollant, på valg var Per F. Kristensen var Ikke til stede, kan ikke vælges 

- Jan Hansen enstemmigt valgt for en 2 års periode 

- Ole Kjærgaard enstemmigt valgt for 1 år periode 

e. Bilagskontrollant suppleant, på valg Helge Duif var Ikke til stede, kan ikke vælges 

– Børge Bertelsen enstemmigt valgt. 

Efterfølgende er valget af Jan Hansen og Christian Laursen blevet diskuteret i bestyrelsen og at 

valget ikke var gennemført efter FDA regler. Begge de herrer bliver informeret. 

 

6. Eventuelt 

-  Afholdes der noget i forbindelse med 40 års jubilæum? 

-  Kan man ikke ændre frekvens således at er ikke huller i rækkefølge af kanaler? 


