
Referat 
Bestyrelsesmøde nr. 1 

Mødedag og tidspunkt: Tirsdag den 14.sep. kl. 18.00 

Deltagere: Willy, Lars, Morten, Jørgen 

Fraværende: Kim 

Møde slut kl. 21.30 

 

1. Status fra Carsten Stofa 
1. Stofa ønsker at forbedrer kundeservice. Når kunder ringer ind med tekniske problemer bliver de 

ikke pålagt gebyr for besøg af tekniker, hvis de har forsøgt at afhjælpe problemet sammen med 
Stofa support. Hvis kunden ikke ønsker hjælp fra support, men insistere på at en tekniker skal 
sendes, vil kunden blive pålagt gebyr. 

2. Carsten ønsker at vi fastholder vores priser igen i år. 
3. Sport Live kommer til at indgå i fuldpakke uden merpris.  
4. Stofa kommer med salgsfremstød til nye kunder (F.eks. Tv + Internet 200mbit til 299,- de første 

6mdr, derefter 499,-). Noget vi også kunne bruge aktivt til at få nye mellemmer. 
5. Lave samarbejde med Stofa igennem et event eller andet for at gøre opmærksom på 

antenneforeningen og få flere medlemmer. (Vende tilbage til Carsten når vi har nogle forslag). 
 

2. Generalforsamling  

1. Generalforsamling afholdes den 26/10-2021 kl. 19.00 
 

3. Økonomi v/ Willy 

1. Gennemgang af foreningens økonomi 2019-2020 og 2020-2021 år til dato. 
 

4. Eventuelt 

1. Willy ønsker at vi får ændret i vedtægterne, sådan at kassereren bliver valgt for 1 år ad gangen. 
2. Lars Jensen ønskes som dirigent til generalforsamlingen den 26/10-21. 
3. Ønsker til Stofa/Carsten: Når man bestiller tekniker, ønsker vi en lidt mere specifik tid. Som det er 

nu, får man at vide at man skal være hjemme mellem 08.00 – 14.00. Hvis man kunne præcisere 
tiden lidt mere, f.eks. 3-timers interval, ville folk havde større mulighed for at planlægge dagen, og 
ikke tage fri fra arbejde en hel dag.  

Flere har problemer med Stofa boksen efter opdatering, hvor den låser i menuerne og man bliver 
nød til at tage strømmen fra den. Oplever man dette skal vi tage fat i Carsten. Willy og Jørgen har 
oplevet disse fejl selv og får ombyttet deres bokse, for at se om det løser problemet.   

               


