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FDA 
Nørre Alslev Antenneforening 

Møde nr.  
 

Bestyrelsesprotokol 2017/18 
 
Mødedag og tidspunkt  Torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 
Mødested  Skovvænget 22 
Deltagere Erling C., Jørgen R, Jørgen F, Kim J., Birger P. 
Fraværende  
Mødet slut kl.  
 
Bemærkninger til dagsordenen: Bestyrelsesmøde 
 
Bilag:  
 
Nr. Dagsorden Beslutning 
1 Nyt siden sidst 

Regionerne i FDA nedlagt. 
Generalforsamling i nov. 
Tag stilling til, om I vil deltage. 
  

Orientering.  
Stort medlemsfald i FDA. FDA-regionerne 
nedlagt på en ekstraordinær generalforsamling. 
Der er indkaldt til et lukkemøde i region 4.  
FDA generalforsamling/landsmøde 4.-5. no-
vember 2017. NAF har to stemmer. JF og EC 
deltager. 
Orientering fra IFA-messen i Berlin v/JF. 

2 Opsigelse af aftaler med Stofa. 
 
Skal opsiges før 31.10 2017, hvis vi ønsker 
nye og bedre aftaler fremover. 

Den samlede aftale med Stofa opsiges, iht. til 
kontrakten, inden 31. oktober 2017. NAF står 
hermed frit til at indlede forhandlinger om en 
ny aftale med interesserede udbydere. Ny afta-
le skal træde i kraft 1. november 2018. JF og 
JR foretager det fornødne i den forbindelse. 

3 Tilbud fremsendt fra You See. 
Tilbuddet er fremsendt til jer. Vi drøfter 
dette og ser om vi kan bruge det i en for-
handlingssituation 

Drøftet. 
Det fremsendte tilbud fra Y-S er ikke fuldt 
dækkende, hverken mht. indhold, vilkår eller 
priser. JF melder tilbage til Y-S for yderlige 
oplysninger mv. mhb. på et konkret og fuldt 
dækkende tilbud til forhandling af en eventuel 
aftale med Y-S. NAF optager ligeledes for-
handlinger med Stofa og evt. andre udbyder 
om en ny kontrakt fra d. 1/11 2018. 

4 Ønsker vi fortsat at være medlem af FDA? 
Alternativt er der A 2012 som koster 3 kr. 
pr. medlem. 

JF rekvirerer materiale og andre relevante op-
lysninger fra/om A 2012 (alternativ/konkurre-
rende forening). På baggrund af de indhentede 
oplysninger træffer bestyrelsen beslutning om 
eventuelt fremtidigt medlemskab. 

5 Eventuelt Medlemsfald generelt i antenneforeningerne. 
NAF har d.d. 683 medlemmer. Annoncekam-
pagne for NAF overvejes i fællesskab med 
Stofa. (indhold, pris, konkurrencedygtighed … 
samt reel oplysning om NAF ift. andre udby-
dere/konkurrenter).  
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Antennehusets anvendelse og funktion under-
søges mht. fortsat eksistens. 
Invitation fra Y-S 26/10-17. Deltagere melder 
tilbage til Y-S/JF. 

   
   
   
   
Godkendt, den 


