
 

 Bestyrelsens beretning for perioden 01.01.2017 31.12.2017. 

 

Indledning: 

Indledningsvis velkommen til Generalforsamlingen i Mølholm Antennelaug. 

Velkommen til Henrik Hansen fra Stofa, der er vores nye daglige kontaktperson.   

Endvidere en velkomst til jer medlemmer der vil bruge en aften på en orientering om arbejdet i jeres 

antenneforening. 

”Præsentation af bestyrelsen og suppleanter” 

Aftenens program er bygget nogenlunde således op : 

• Vi afvikler den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne. 

• Under forslag dvs. punkt 4 har bestyrelsen 4 forslag til vedtægtsændringer 

     

-- 

På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for perioden fra d. 01.01.2017 frem til d. 

31.12.2017.  

Året 2017 har været et år præget af et travlt, godt og intens samarbejde i bestyrelsen, hvor fokus har 

været på vores medlemmer. Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede vi os på det 

efterfølgende bestyrelsesmøde.  

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet meget intens på det mandat vi fik fra generalforsamlingen i 2016 med 

investeringsplanen for vores antenneforening på ca. 6 mill og uden det skulle have omkostninger for 

jer medlemmer. Mere om det senere i beretningen og under forslagene 



 

 

Samarbejdet med Stofa 

Med udgangen af 2017 skiftede vi kontaktperson ved Stofa, idet Jørn Holst gik på pension og blev 

afløst af Henrik Hansen. Velkommen til dig Henrik og tak til Jørn for mange års samarbejdet og 

kampe.  

Kontakten med Stofa foregår løbende, men der holdes driftmøder 6-8 gange om året, hvor 

dagsorden tager udgangspunkt i de forhold der har været for vores medlemmer samt de ting 

fremtiden bringer. Disse driftmøder er med til at sikre tingene bliver synliggjort, håndteret og løst 

hurtigst muligt.  

I vores aftale med Stofa er vi i den situation at kunne tilbyde alle vores medlemmer de muligheder 

som kan ses på vores hjemmeside og via Stofas hjemmeside. Sådan har det ikke tidligere været i 

vores antenneforening. Reelt betyder det vi har en såkaldt ”standard-aftale” 

Vi har ikke i indeværende år haft en programomlægning som man som medlem egentlig kan 

påregne sker en gang årligt. Pakkerne har været uændret. 

Midt i januar holdt vi åbent hus med Stofa i Vinding Idræts Center, hvor medlemmerne havde 

mulighed for at høre og efterspørge lige nøjagtigt deres individuelle behov. Det er stadig vores 

opfattelse af mange ikke kender til de muligheder der er som medlem af MAL . 

Samarbejdet med andre antenneforeninger 

I det forløbne år har vi fortsat den gode dialog med 2 andre store Stofa-antenneforeninger i Vejle, 

nemlig Nyboe og Bredballe. Nyboe har sidste år skiftet navn til Vejle Antenneforening og er den 

største medlemsejet antenneforening i Vejle Kommune.   

Jeg vil igen nævne som sidste år, at dialogmøderne foregår med gensidig tillid og oplysning som 

indebærer, at vi drøfter de forhold vi arbejder med. Fokus er der også på det der skal ske indenfor 

den nærmeste årrække, herunder de udfordringer vi har. Vi kan her rådgive hinanden. Det er et godt 

forum og har stor værdi for vores videre input til arbejdet i bestyrelsen. 

Til jeres orientering kan jeg meddele at Vejle Antenneforening har indgået en ny 5-årig aftale med 

Stofa med opgradering af deres anlæg til docs. 3.1. Det samme er tilfældet med Bredballe 

Antenneforening som dog har lavet en 10-årig aftale med Stofa også indeholdt opgraderingen som 

vi skal snakke om senere i beretningen og under forslagene.    

 



 

Nye områder i Mølholm Antennelaug. 

Vi har ikke de sidste mange år skulle tage stilling til udvidelsen af MAL. Sidste år tog vi hul på 

dette i en begrænset udgave med det nye område i form af Korsdalsvej. Tidligere har Mølholm 

Have været en ny tilgang, hvor det gamle plejehjem lå. 

Nu ser det ud til vores område udvides yderligere med bl.a. etape 2 på Korsdalsvej, Lejligheder på 

Frederiavej, lejligheder på Skudehavnen, Fundersvej og endelig et område ved Svinholtvej vest for 

Vindingvej. 

Vi finder det naturligt, at indgå i dette sammen med Stofa 

 

A-2012 

Vi har i bestyrelsen drøftet muligheder for at være en del af en interesseorganisation for 

medlemsejet antenneforeninger. Her har vi valg at alliere os med A-2012 – som forsøg i 2018 - der 

kan give os juridisk og teknisk assistance. A2012 holder også 3-4 gange årligt seancer med aktuelle 

emner for bestyrelsesmedlemmer. 

50 års jubilæum 

d. 14. marts 1968 er datoen, hvor MAL blev etableret. Siden er der sket en kolossal udvikling. Fra 

kun at have med TV/Radio er der kommet mange andre ting med i pakken. Vi har i et års tid drøftet 

hvilken jubilæumsmodel vi skulle vælge og valgt at lave dette arrangement tidligere i dag for vores 

medlemmer. Vi håber i har fundet det interessant dem som har deltaget heri.  

Vi har valgt at lægge såvel jubilæet, generalforsamlingen og den evt. ekstra ordinære 

generalforsamling på en og samme dag således vi ”kun” skal forstyrre medlemmerne en og ikke 

flere dage. 

 

Ny persondatalov 

I 2018 træder en ny persondatalov i kraft og den har vi drøftet med vores revisor og da vi har en 

administrationsaftale med Stofa har vi have en skriftlig databehandlingsaftale med Stofa.  



 

 

Teknikken 

Vi håber naturligvis ikke dette overgår MAL – men i løbet af året kan vi ikke undgå enkelte små 

tekniske udfordringer/udfald – vi håber selvfølgelig det er i begrænset udgave. Hvis man vil have 

informationer kan man gøre brug af bl.a. Stofas SMS-service 

Der er dog en vigtig ting og det er jeres egen installationer på bopælen skal være opdateret. I skal 

tænke på, at det ikke er småting der skal trækkes igennem i forhold til for 20 år siden. Derfor er det 

en anbefaling værd man får lavet et tjek af huset med Stofa eller det seneste nye et tjek af WIFI i 

huset.    

 

Information/Kommunikation/dialog 

Vi har som tidligere sagt valgt at varetage medlemmerne interesse når vi snakket Radio, TV, 

bredbånd/internet, mobil, telefoni via den aftale vi har via STOFA. 

Dette sker via vores hjemmeside, hvor alt gerne skulle være synligt. Vi kigger i øjeblikket på 

muligheder for at lave en anden model, men vi er kun i den indledende fase, men vil arbejde videre 

med dette i det kommende år. 

Vores nyhedsbrev - som ca. 350-400 medlemmer modtager - udkommer ca. 10-12 gange årligt og 

indeholder alle de nødvendige opdateringer der er og kommer. 

Vores 24/7 telefonservice bliver flittig brugt specielt af vores ældre medlemmer. Alle de ting vi 

tilbyder, priser m.m. kan godt være svær at holde styr på, men vores folk ved telefonen bistår med 

al den hjælp der er behov for eller vi undersøger det og vender tilbage. 

Vi ved også der er flere der ringer direkte til STOFA og det er rigtig fint, men skulle være forhold 

der ikke afklares denne vej hører vi gerne herom.    

Markedsføring via post er stadig en mulighed, men er forholdsvis omkostningsfuld at udsende 

breve. 

Vi snakker også om at være synlige i området eks. ved en af de årlige torvedag i Vindinggård 

Centeret og det kigger vi på til det kommende år. 



 

 

TV/Internet/udvikling/tendenser : 

Jeg vil her prøve at beskrive nogle af de ting og forhold som vi arbejder med og som vi løbende skal 

tage stilling til. Det er vigtigt at sige - vi prøver i en samlet bestyrelse – at være med alle steder, 

hvor der er forhold der på den kort eller lange bane får indflydelse for vores medlemmer. 

Priser er der fortsat fokus på i pressen – vi kunne også godt tænke på at mulighederne blev nævnt 

samt ikke mindst kvaliteten. 

 

Investering 

Her et par linjer fra sidste generalforsamling  

Den optimale investering, hvor vi er fremtidssikret rigtig mange år frem i tiden – vil betyde en 

investering på ca. 6-7 mill. Det er rigtig mange penge og der er også mange modeller på hvorledes 

det kan gøres. 

I bestyrelsen er vi af den opfattelse at den store og dyre investering er den der giver mest værdi. Jeg 

vil nu gennemgå vores plan for den kommende investering og hvorledes vi ser økonomien i dette 

projekt blive tacklet mest hensigtsmæssigt.  

Vi har i bestyrelsen arbejdet meget intens på det mandat vi fik fra generalforsamlingen i 2016 med 

oplæg til investeringsplan for vores antenneforening på ca. 6 mill og uden det skulle have 

omkostninger for medlemmerne. 

Jeg vil under forslagene redegøre nærmere for de planer herunder økonomi vi er kommet frem til, 

men vores bedste bud er at forlænge en aftale med Stofa.  

Afslutning: 

Som I fornemmer, har vi gang i mange ting og jeg føler med sammensætningen af bestyrelsen vi når 

i mål med de ting vi arbejder på og med. Vi har fokus på medlemmerne som er vores fornemmeste 

opgave. Dette samtidig med at vi har dialog, møder med andre interessenter udenfor gør at vores 

baggrund og basisviden bliver styrket.  

-   

Dette var så beretningen for de forløbne 12 måneder og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 

tak til den samlede bestyrelse herunder suppleanter for et godt samarbejde. 



 

Endvidere en tak til følgende sponsorer til generalforsamlingen: 

Verdens TV, VIACOM, og TV2. 

Samtidig et tak til vores bankforbindelse som er Middelfart Sparekasse og samarbejdet med vores 

revisor Martinsen 

Sluttelig en tak til Jørn Holst, Henrik Hansen og STOFA.  

 

TAK for opmærksomheden  

 


