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Referat fra den ordinære generalforsamling 
19. april 2018 

 
Der var fremmødt 30 stemmeberettigede medlemmer. 
  
1. Valg af dirigent. 
 Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent efter forslag fra bestyrelsen, og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og fuld beslut-
ningsdygtig. 

 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for 

det kommende år til godkendelse. 
 

Antenneforeningen 
AFiK har pr. april 2018 19.283 medlemmer.  
Almind er pr. 1. januar 2018 også en del af AFiK, så specielt velkommen til 
medlemmerne fra Almind. 
Vi har nu fået alle 500 medlemmer overført til vores EDB system. Formuen i 
Almind var så stor, at vi i en årrække giver rabat på grundkontingentet til 
medlemmerne fra Almind. 
I forbindelse med fusionen har Martin Nielsen fra Almind deltaget som ob-
servatør i vores bestyrelsesmøder siden oktober. 
 
Pr. 1/4 2017 overgik vi til egen opkrævning. 
Det gik ikke stille for sig. De første regninger blev udsendt, så mange tusin-
de af vores medlemmer først modtog fakturaerne samme dag, som de skul-
le betales, og nogle endda først efter betalingsfristen. Vi havde ikke taget 
højde for den lange leveringstid hos Post Nord. Det skabte kaos på telefon 
og mail og lange køer i Koldings banker. Desuden var der påført et PBS ge-
byr på første faktura på 25 kr. Det vakte ligeså meget røre, så vi måtte i 
gang med at tilbage betale 25 kr. til samtlige medlemmer. 
 
Som forudset var der mange henvendelser vedr. pakkepriser og hvor me-
get, der betales til AFiK, fordi rigtig mange ikke har fulgt med på regningen, 
som de før 1/4 2017 fik via Ewii. 
 
Kassereren og jeg indså straks, at det var mere, end vi kunne klare, så vi 
fik med hjælp fra ASOM Net i Vejen ansat to vikarer til at hjælpe med mails 
og telefoner. 
Vi har stadig to dygtige piger til at klare afregning og fakturering. 
Vi har nu fået styr på afregningen, så vi fra 1.januar 2018 opkræver forud. 
 
ASIK - Antennesammenslutningen i Kolding - har skiftet navn til Kolding.Net 
og alle foreninger har fået fælles logo.  
Kolding.Net har valgt at forsætte samarbejdet med Stofa i en ny 5-årig pe-
riode. 
Aftalen indebærer, at vi får vores anlæg ombygget uden omkostninger til 
Docsis 3.1, så vi kan tilbyde endnu hurtigere bredbånd på anlægget.  
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Ingen prisstigninger i 2018 på programpriserne. 
20 kr. i rabat på alle bredbåndhastighederne. 
Der etableres en fælles butik, som alle foreningers medlemmer kan benytte.   
Jeg selv bliver ansat hos Stofa som forretningsfører, og dermed overtager 
de den løn, som jeg har fået fra AFiK som konsulent. 
 
Økonomien. 
Der har været store udgifter i forbindelse med overgangen til egen opkræv-
ning. Ewii har fratrukket meget store beløb for dårlige betalere inden slutaf-
regningen i april 2017, desuden har vi nu selv opgaven med opkrævning af 
de dårlige betalere, men vi har lavet et samarbejde med Dansk Kreditor 
Service om restanceopkrævning. Det er et effektivt firma, der får mange af 
vores tilgodehavender inddrevet.  
 
PROGRAMMER,  
For første gang er der nu flere grundpakker end fuldpakker. Der er stadig 
flere og flere, der fravælger de store pakker og køber grundpakken med 
tilkøb af ekstra kanaler. 
Vi har nu ca. 1.600 medlemmer, der kun har bredbånd fra Stofa helt uden 
TV-pakker. 
 
Er man i besiddelse af en Apple 4 TV boks, er det nu muligt at downloade 
en Stofa app på boksen. I appen er det også muligt at starte forfra. 
Har man en Stofa Smart boks, er der nu også mange film, som man kan 
streame via boksen - gratis. 
Det sidste nye er, at det nu er muligt at tage sit web tv med sig på ferie i 
hele EU. 
 
VM i fodbold vil blive sendt i 4K format, så de medlemmer, der har anskaf-
fet et TV med 4K, vil få et knivskarpt billede på deres TV. Der kan læses 
yderligere om VM i bold på vores hjemmeside. 
 
FREMTIDEN. 
Vi har fået tilbud fra Stofa om overtagelse af administration og service i for-
eningen, og der vil være store besparelser ved at indgå i samarbejdet. 
Vi er i gang med at se på betingelserne for et samarbejde med Stofa, men 
vi vil stille krav om, at servicen overfor medlemmerne ikke forringes, f.eks. 
skal medlemmer ikke til at oprette nye PBS aftaler. Den gode og hurtige 
service, som vi får fra Haugaard Jepsen, må heller ikke blive forringet. Vi 
har stillet krav til Stofa om at få lavet en aftale med Haugaard Jepsen vedr. 
den fremtidige service til medlemmerne. 
 
Butik 
Vi havde håbet på at åbne den nye butik pr. 1/4 2018, men den udlejer, vi 
havde lavet aftale med, fortrød det tilbud vi havde fået fra dem, og udgif-
terne ville stige helt urimeligt, så nu er vi gang med at finde egnede lokaler. 
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Vi forventer at, der både vil være AFiK og Stofa personale i butikken, og der 
vil altid være kaffe på kanden, så vi ser frem til at møde vores medlemmer 
der. 
 
Efter formandens beretning var der et enkelt spørgsmål om, hvor mange 
medlemmer der var bosiddende i almene boliger. Formanden kunne ikke 
oplyse tallet men gættede på, at medlemmerne nok fordelte sig med 
10.000 lejere og 9.000 ejere. Formanden understregede, at der var tale om 
et gæt. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2017). 
 Kassereren gennemgik resultatopgørelsen og balancen. 
 Et medlem ønskede at få oplyst, hvorledes overskuddet på programafgifter 

og Copydan kom medlemmerne til gode jf. referatet fra generalforsamlingen 
i 2015.  

 Der indberettes medlemstal til Stofa og Coydan en gang om året forud, men 
antallet af medlemmer svinger i løbet af året. Det enkelte medlem er såle-
des opkrævet det korrekte beløb, men det er det faktiske antal medlemmer 
i forhold til det indberettede antal, som giver anledning til overskuddet i 
2017. Andre år har der været underskud på afgifterne, men ses der samlet 
på tallene fra 2012 til 2017, så balancerer det nu. 

 
4. Indkomne forslag. 
 Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det 

kommende regnskabsår (2019).  
 Kassereren gennemgik budgettet for 2019. 
 Bestyrelsen har skønnet, at der vil ske en medlemsnedgang og deraf falden-

de indtægter.  
 Opkrævningsomkostningerne er budgetteret med en enkelt ansat kontoras-

sistent. Pt. har AFiK  to assistenter, men butikssamarbejdet med Stofa giver 
mulighed for besparelser. 

 Udgifterne til service inkluderer også udgifter til filterskift. 
 Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på om der afholdes en TV-messe. 

Udgiften til Netbank forsikring er ny.  
 Udgiften til inkasso er til DKS (Dansk Kreditor Service) jf. beretningen. 
 
 Efter kassererens gennemgang var der spørgsmål og kommentarer fra sa-

len. 
  
 Der budgetteres med et tab på debitorer på kr. 100.000. 
 
 Sammenlignes de samlede udgifter til opkrævning, så var udgiften omtrent 

den samme før - med opkrævnig via Ewii - som den forventes at være frem-
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over, når foreningen selv opkræver. På de enkelte poster, som f.eks. udgif-
ten til Nets, kan der dog være store udsving. 

 
 Et medlem ønskede at få oplyst, om lejere hos Bovia/AAB, som er tvunget 

til medlemskab af AFiK, kunne få deres indbetalinger refunderet tilbage fra 
2012, hvis de meldte sig ud af AFiK. 

 Det kan de ikke. En tilslutning er en del af boligen og tilhører derfor udlejer. 
Tidligere sendte antenneforeningen en regning til AAB, som så efterfølgende 
afregnede med lejerne. Som en service for AAB, har AFiK overtaget opkræv-
ningen, men det er AAB, som fastholder, at den enkelte lejer ikke kan mel-
de sig ud. Det tvungne medlemskab af AFiK er derfor en sag mellem udlejer 
og lejer, ikke en sag mellem lejer og AFiK. 

 
 Budgettet blev derefter vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. 
 Martin Nielsen fra Almind stillede op til bestyrelsen i stedet for Vibeke Fut-

trup. Martin Nielsen præsenterede kort sig selv. Han har været med i besty-
relsen for Almind Fælles Antenneforening i seks år og har kunnet konstate-
re, at Almind og AFiK overordnet set drives på samme måde. Dog er der fle-
re ejere end lejere i Almind. Ove Nielsen, der var kasserer i Almind Fælles 
Antenneforening, medgav Martin  sine varmeste anbefalinger. 

 
 Steen Christensen gjorde opmærksom på, at Peter Madsen pga. sin ansæt-

telse ved Stofa fremover vil kunne være inhabil ved behandlingen af enkelte 
emner på bestyrelsesmøderne. 

 
 Carl-Erik Madsen, Martin Nielsen og Peter Madsen blev valgt til bestyrelsen. 
 
 Morten Frydendall og Palle Lysbjerg blev genvalgt som suppleanter til besty-

relsen. 
 
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. 

Leif Kristiansen og Finn Nielsen blev genvalgt som interne revisorer, og 
Peter C. Madsen blev genvalgt som intern revisorsuppleant. 

 
8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. 

Alle medlemmer af AFiK kan købe enkelt kanaler ved Stofa, uanset om de 
har Stofa Bredbånd eller ej. Uden bredbånd fra Stofa skal man blot have et 
CA-modul i stedet for en Stofa Smart boks. 
Når der købes enkelt kanaler, skal medlemmerne være opmærksomme på, 
at a la carte kanaler er dyre, at der er store forskelle på priserne på de en-
kelte kanaler og at det derfor er en rigtig god ide at regne på, om det kan 
betale sig at købe enkelt kanaler fremfor TV pakker.   
Prisen for a la carte kanaler er ens for alle, hvorimod der for TV pakkerne er 
forhandlet en god pris til medlemmerne af antenneforeningen. 
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Antenneforeningen tjener ikke på TV pakkerne, så for foreningen er det 
uden betydning,  om medlemmerne har grund- eller fuldpakke eller slet 
ingen pakke. 
 
Det forventes, at Stofa lukker for FM-kanalerne i 2019 i forbindelse med 
opgraderingen af nettet til Docsis 3.1. 
 
AFiK får hårde ord med på vejen både på Facebook og på Trustpilot, og et 
medlem mente, at der burde yngre personer ind i bestyrelsen.  
Den manglende respons fra AFiK på de sociale medier skyldes ikke 
bestyrelsesmedlemmernes alder, men tonen på nettet, hvor næsten alle 
diskussioner ender ud i beskyldninger om nazisme eller fascisme. 
Bestyrelsen vil gerne understrege, at ingen er tvunget af AFiK til at være 
medlem af antenneforeningen. De er tvunget af udlejerne. 
 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
 
 
 

 
Kolding, den 30. april 2018 

 
 
 

  

Lars P. Henriksen 
Dirigent 

 Vibeke Futtrup 
Referent 

 
 
 


