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Tilstede: 9 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
Inden der skulle skrive under på den nye service kontrakt, ville vi have et møde med Ballegaard, da
der var flere ting som vi mente at Stofa skulle lave, bla. Tæring af stander, som ikke er med i den
nye service kontrakt. Men som var i den gamle.
Efter vi havde gået standerne igennem, og fik taget nogle billeder, så han kunne s hvilken stander vi
mente der skulle laves, blev der holdt et møde, her fik vi lavet en liste af det som skulle laves, og
han skrev under på han ville sætte det i gang, og få det lavet, under den gamle service kontrakt.
Vi har igen i år besluttet at sende tilbud ud til lukkede stik. Og det har igen givet flere nye
medlemmer flere en sidste år. Vi er meget opmærksom på, at reklamer tilbud det kan betale sig. Vi
kan også mærke at krigen mellem YouSee og Discovery. Hvor der er forsvundet 11 kanaler fra
YouSee programpakke. Kanaler som vi har i vores programpakke. Det har også givet nye
medlemmer.
Vi er også snart færdig med at gå anlægget igennem for sortseer. Der har vi fundet mange fejl, som
nu er rettet på listerne, så hvis vi finder fejl fremad, så er det fejl som vi selv er skyld i, og det skal vi
til stadighed skal holde øje med. Der kan også være nogle som prøver at tilslutter sig. Dem finder vi
også nogle af, når vi går anlægget igennem. Så hvis I ser nogen der er i vores stander, så må I gerne
give os besked.
Vi har igen i år sendt de nye priser på pakkerne ud, og som tidligere sagt, så er det Stofa der
bestemmer hvad der skal være i pakkerne. Der er dog kanaler som ikke sendes mere, og som er
fjernet i pakke 1. Det er DR3, DRK, DRultra. Som stoppede den 2. januar.
Men der stadigvæk medlemmer der bestemmer hvilken pakke man vi have 1-2-3 med valg fri eller
kun internet uden TV. Valgfri kan man ikke købe lige for tiden. Medlemmer der i dag abonnerer på
kort med Stofa, har modtage skriftligt besked om produktet, skal konverteres til Stofas nye
VælgSelv produkt. Stofa har lukket for tilgang af nye kunder der ønsker at tegne abonnement på
programmer på kort. Stofa kommer i april måned med et nyt VælgSelv produkt der indeholder
streamingtjenester og Web TV. Det produkt kræver der skal forhandles ny aftale, da den
nuværende aftale ikke indeholder betaling af vederlag for interaktivitet til Stofa og Copydan.
Det materiale vi har sendt ud, skal I gå igennem, for at finde ud af om I har den rigtige pakke, eller I
vil skifte til en mindre eller større pakke.
Ellers må vi sige anlægget køre godt. Og det skyldes vi har en god kontrol med vores
vedligeholdelse. Der er ikke mange fejl som kan tilskrives anlægget. Langt de fleste fejl er inde ved
medlemmerne selv. Vi har besluttet igen i år at give tilskud til grundpakken. Så længe vi har penge
til det. Når vi beslutter at stoppe det, så gør vi det over flere gange.
DOCSIS 3.1
Det betyder at man får sit anlæg opgraderet, så der kan overføres endnu hurtigere internet. Mange
har haft den indstilling, at fibernet er det eneste rigtige. Men med en nye Coax-teknik kan man
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levere den samme hastighed og kvalitet som med fiber. Det kræver dog som nævnt, at man
foretager en opgradering af nettet. Sidst år tog vi den første skridt, da man fik opdelt hele nettet på
en måde, så der kun er 250 mulige tilslutninger per node. Der løber en fiber ud af hver node,
hvorfra der så fordeles via en Coax-kabel. Men for at følge med tiden er man nødsaget til, at
opgraderer hele nettet, det eneste der skal udskiftet, er kablerne. Der arbejdes på at få udarbejdet
et projekt og tilbud på dette.
Vi har i bestyrelsen talt om at foretage dette etapevis. Vores rådgivere har foreslået, at man starter
med at udskifter alle fordeler i såvel hoved, som fordelingsnet. Dette betyder en større stabilitet, da
de nuværende fordeler, som er af ældre dato har problemer med at skærme for de nye
teletjenester der er lagt ind på de samme frekvenser, som man bruger på TV. Dette kan medføre
pikselering på TV, og udfald på internettet. Så det er noget vi skal tage en beslutning senere på året.
Bycenteret ny ejer havde fået tilbud på internet til de 13 værelser han har lavet, vi havde fået den
opfattelse han ville lægge det på huslejen, men da vi ikke fik noget svar, så ringede Jens til ham,
hvor han fik at vide at kun 2 ud af de 13 der ønskede tilslutning. Så de blev ikke til noget den snak
der har været angående bycenteret, hvor man ville bygge oven på Bycentret, bliver heller til noget.
Nu er der kommet en plan, som skal godkendes af kommunen, her vil man bygge rundt omkring på
de tomme pladser på torvet. Hvis det bliver til noget, så vil vi komme med et tilbud til bygherren.
Det bliver en foreningsaftale med individuel betaling. Antennelaug etablere for egen regning et
komplet kabel-tv anlæg til hver installationsadresse, og ejer herefter anlægget. Boligskabet sørger
for etablering af tomrørsinstallation fr fordelingspunktet til tilslutningsboks i lejemålet.
Strømpunkter. Der er kommet en ny lovgivning omkring El-tilslutning af forstærkerne i nettet. Der
har været således, at man ind til årets udgang har kunnet tilkoble de forskellige forstærkere uden,
at der var opsat en måler. Man har betalt efter den mærkeeffekt, som var påført den enkelte
transformator, men nu skal man betale for det faktiske forbrug.
Økonomisk vil det blive bedre for Antennelaug, da man nu kunne betale for forbruget. Det er dog
den hage ved det, man skal have opsat nye målere, gruppe tavle m.v. Vi har modtaget et nyt tilbud
fra Stofa. Prisen vil andrage ca. 233.000 kr. Dette arbejde skal være afsluttet inden udgangen af
september i indeværende år.
Rådhuset, Kommunen har solgt rådhuset til en som vil lave værelser til at leje ud, samt bygge et
cafeteria. Det holder vi øje med. Og hvis det bliver til noget. Vil han fået tilbud også. På samme
måde som det tilbud vi giver bycentret. En foreningsaftale med individuel betaling.
Køleanlæg, de problemer vi have med Internettet i weekenden 6-12 til 8-12 hvor det var væk i
periode det var på grund af vores køleanlæg gik i stå, vi har en service kontrakt med Stofa hvor de
skal køre ud når der er en alarm, det skete ikke så det var Infowise der kørte til hovedstationen og
fik starte op igen. Her fik vi en regning, som vi sendte videre til Stofa da vi mente det var dem som
skulle betale den, det ville de ikke de havde været herude sagde de. Alle er enig om, at det var
nogle uheldige problemer, der var opstået i forbindelse med udfald i kølesystemet, der ikke må ske
igen. Karsten har sat noget i gang med Stofa, som skal beskrives de problemer der opstod, og hvad
der i fremtiden skal ske for at minimere udfald. Tom skulle udarbejde et dokument, hvor et af
punkterne skal være, at man skal få overvågning af Stofas system til at passe, så det har samme
alarmtemperatur som det de har hos Infowise.
Service på anlæg., vi har stadig væk problemer med medlemmerne ringer til Stofa, så får de det
svar, de kender os ikke, og det har stået på i flere år. Men nu er de kommet med et ny forslag som
kan løse de problemer. Nu ønsker de at få vores medlem lister, så vi bliver registreret i deres i
system. Men nu prøver vi det, som de gerne vil have vi sender vores medlemslister ind til dem sål
de kan se hvilke pakke medlemmerne har, dem der ringer ind. De lister skal holdes vid lige, det skal
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ske en gang om måneden, så kommer de herud for at gøre det. Om det hjælper, kan vi have fores
tvivl om. Vi ved godt hvad Stofa ønsker, de vil gerne have vores internet tilbage igen. Og få en
administrationsaftale med os. Den hastighed vi køre med 150/50 kan få over 300 kr. om måneden
for, at den tager vi 100 kr. for. Vi har snakket om at den skal have en stigning til 110 kr. om
måneden, her fra anden eller tredje kvt. Så det gør vi nok, selv om alle, vi har kontakt med siger det
er for en lille en betaling vi tager for internettet. Der er ingen der kan forså vi kan få det til at køre
rundt til den pris.,
Medlemmer var;
2018
2019
Pakke 1 – 727
772 + 45
Pakke 1-2-3 er samme antal som sidste år, der sker en rokade inden for pakkerne. Pakke 1 – 45
flere, pakke 2 – 45 mindre, pakke 3 er blevet 2 mindre.
Internet only var:
2018
44
I alt med only
1275

2019
82 + 38
1315 + 40

Regninger fra Stofa, vi har lige gået de regninger igennem fra Stofa som vi har fået krediteret. Alle
de regninger beløber sig til ca. 47.000 kr. Det er mange regninger vi får som vi ikke skal betale.

Fremtiden.
Det at drive en Kabel-tv anlæg i dag stiller større og større krav til bestyrelsen.
tidlige var det et spørgsmål om at kunne levere. Radio og Tv-programmer. I dag er det internet, der
trænger sig på som den vigtigste del. Flere og flere fravælger TV-pakker. Flere ønsker kun at betale
for det de ser. Og det er en tendens der er kraftig stigende. Det er særligt den yngre generation, der
har taget dette til sig.
Vores opgave i år det bliver at følge med i det der på Market, for der sker mange ting, som kan
berøre os.
Det vi skal sørge for i vores egen antenneforening, er følgende:
•
•
•
•
•

Blive færdig med gennemgang af anlægget.
Få lavet de strømpunkter inden for frister udløber.
Holde øje med bycenter og hvad der sker der.
Holde øje med, hvad der sker på Rådhuset
Så skal vi være opmærksom på service på anlægget med det nyd forslag de er kommet
med.

PBS – Ove Thomsen
Formanden beretning blev enstemmigt godkendt
3. Aflæggelse af regnskab, ved kasserer Jens Tranekjer
Gennemgang af resultatopgørelsen for 2019,
Der var ingen spørgsmål
Kassernes beretning blev enstemmigt godkendt
4. Indkomne forslag
Forslag til ændring af §4, indsendt 11/12-2019 af P.B.V. Jens Tranekjer
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Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, så
kun halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
konstituerer sig med Formand, kasserer sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer.
På lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 2 medlemmer
Der vælges to bestyrelsessuppleanter hvert år.
Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt
Det står bestyrelsen frit om de vil konstituere sig på ny.
Bestyrelsesmøde afholdes hvis et medlem mener det er nødvendigt
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede heraf enten formand eller
kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger som er nødvendige for
foreningens virksomhed, herunder bemyndigelse til en eller flere i bestyrelsen til at kunne udføre
elektroniske bankforretninger bl.a. Netbank, udstedelse og brug af Dankort.
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover de fastsatte medlemsbidrag. Den
til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Generaldirektoratet for post og
Telegrafvæsenet er underrettet om, hvem der tegner foreningen.
Bestyrelsen
Forslaget blev enstemmig godkendt.

5. Valg
a. På valg til bestyrelsen var Ove Thomsen, Knud Chr. Jensen, Niels Jørg Kirkebæk enstemmigt valgt
b. Bestyrelses suppleant på valg var Christian Didler og Pau Jensen.
Enstemmigt blev valg Gerner Uhrenhodt Toften 310 og Kurt Hansen Rosendalen 629
c. Bilagskontrollant, på valg var Jan Hansen og Ole Kjærgaard.
Ole Kjærgaard og Per Friis blev enstemmigt valgt.
d. Bilagskontrollant suppleant, på valg var Per Friis
Reynir Johannnsson Toften 511 - blev enstemmigt valgt
6. Eventuelt
Oplæsning af Stofa budskab fra Carl Jesper Bahne Nielsen

Dit nye VælgSelv er på vej, men vi venter lidt med lanceringen
Hej Carl Jesper Bahne Nielsen
Som vi skrev til dig den 12. december, kommer vi snart med et nyt og forbedret VælgSelv, hvor du kan
vælge både tv-kanaler og streamingtjenester.
Vi har besluttet at udsætte lanceringen en måneds tid. Det betyder alt for os, at VælgSelv lever op til
forventningerne og giver den bedst mulige oplevelse for dig. For at sikre det, vil vi gerne teste det nye
VælgSelv helt igennem. Det er vi endnu ikke helt færdige med. Derfor har vi valgt at udsætte
lanceringen.
Så snart vi kender datoen for det nye VælgSelv, sender vi dig en ny mail, så du ved, hvad du skal gøre.
Hvad betyder det for dig?
•
•

Du har i dag VælgSelv 8 til 215 kroner. Det fortsætter frem til lanceringen af det nye VælgSelv
Hvis du vil ændre dine tv-kanaler for februar, skal du gøre det senest den 31. januar på Mine
Sider - helt ligesom du plejer
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•

Når vi lancerer det nye VælgSelv, skifter vi automatisk dit nuværende VælgSelv til VælgSelv 10
til 200 kroner. Men allerede fra den 1. februar, sænker vi din pris til 200 kroner

Vi opdaterer vores abonnementsvilkår
I forbindelse med det nye VælgSelv, opdaterer vi abonnementsvilkårene på VælgSelv. Du kan se
vilkårene på stofa.dk/vilkår senest fra den 1. marts 2020.
Vi sidder klar til at hjælpe
Har du brug for hjælp, kan du bruge vores chat på stofa.dk eller ringe til os på 88 30 30 30 – se vores
åbningstider på stofa.dk/kontakt.
Med venlig hilsen, Stofa

End Steen
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