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Endnu engang velkommen til den årlige generalforsamling. Det har godt
nok næret lidt af en prndse at få tirryene til af l6e sig i h6et af mrona-
Vi skulh !o egend§ hare uores ordinae generalforsamling i rnarts, rrcn
med de restriktioner, der har været trukket ned over hovederne på

danskerne, har vi måttet skubbe rnodef til i dag; §ehrcm disse

restriktioner er fierrrct, så er coronaen ik*e slut, vi ser i øleblikket en
stigning i nye tilfælde, så vi skal stadig være opmærksom i yores omgang
med hinanden-

Derfor er det begrænset, hvad vi har haft af bestyrelsesmøder. Det skal så

også siges, af der i den forløbne tll iklre har yæret de store problemer at
tage hånd om- Yi har uds*ifter nqle kabk hist og her sanfi klam en del
ved hjælp af telefonen. Men set i det lys har der ikke yæret passivitet i
foreningen- Stofa hanræret i fuH gamg rned at gennetT€å trcle vores net-
tle har været i alle wns star&re og rddftet tirg og ryer, så ui nu er i
stand til at levere l0$)mb til de, der måtte Onske det. Vi har nu et ne!
der er fuldt på høide rmed det Fibia kan til@e på fikr. UI blircr jo tilbudt
gang pa Sang fi sldfte udhder, rmen d€t må rrln ikho, yil betlfde, at
man får et bedre slgnal. Vi kan levere det samme på cobber.

nilem yi shl da ilde hæe deiul pa at rmxes prem hgger et helt andet
sH - nemligrrcd streaming. \li har mistet en del medlemmer på det
grundlag så det er en mærkesag for os at stoppe denne tendens. Bliver
man hos q fx uælger den lille pakke, så ]ur §tda et tilhu{ der hedder
lille paldre+ 2flhrbit far2§r:, kr. i 6 rdr.
Vores net er jo som omtalt blevet opgraderet, hvilket kan betyde, at der
kan rytå pro&nrerfordl rqle kaHer ikke kan ldale den nye styrke og at

ieres stik hHer irde i huæt ikke er he*t up to date, sorn man siger.
Oplever man den slags problemer kan man henvende sig til Stofa eller os,

så uil vi tage hånd om proHemet-



Når man så bestiller en teknikker har vi påpeget over for vores kontakt, at
det vil y:Ere rart om man kunne få en præcis tid cg ikke et intenral pa at
vEere hiemme mellem H- 8 -14. det må være mulige med frr:Itimers
interval, så man ikke behøver at tage fri en hel dag.

Nqh af }er har n6ske urdret jer orreL at pa de bihr, srxn telnrild<erme

kører rundt i, står Norlys. Det s§ldes, at Nortys har opkøbt Stofa, som nu

er langt ind under Nortys. Hvilket betyder at Stofa sHr sftærkere i
konkunenoen med de ørige ud@ele-

Hvem er Norlys?

Norlys er Danrnarks stlrste teldronærn med I,7 millioner kunfforhold
den er et resultat af fusionen mellem Syd Eneryi og Eniig. De forsyner
oyer 1 million adrcsser med elektricitet ry intemet

Flvordan vil priserne uunre i det l«omnrende år- Pii sidste m5de rned rlores
kontakt, Carsten blev det meddelt, at der ikke yil være stigninger, så det
er jo endnu en grurd til forBat at værie rnedlem af l{rrre Alsleu Net- lsær
når man kan læse, at ardre udbldere har pristignirger- t)æuden gnsker

Stofa at forbedre kundeservicen ved, at når kunder ringer ind med
tekniske problemer, bliuer de iHre palagt gebyr for bes$E af en teknildrer,
hvis de harforsøgt at affriælpe problernet s:rmnrcn med §tofa support-
lnsisterer man pa at få en teknikker med det samme, er der dog et gebyr.
§orr.l nqet myt kornrmer §Folt Lire til at ir4å i fuHpkke rden rnerpri*

I går sad ieg og bladede i vores scrapbog om foreneingen gennem tiderne.
Her kunne jeg konstaterc, d vi grundlagde foleningeni 1972, hyilket
betlder; at vi til rffite ån har HI års jubitraeum, xxn leg rnerrcr lri bør feire
på en eller anden måde, hvilket jeg vil oyerlade til bestyrelsen.

Til slut vil !q sige, at &r hn nære rqh, der han prehrrrer rned Stofra

bcilrsen efter opgraeringen af netteL Opkn er rrnn dette nuå man
kontakte os eller Stofa for at løse problemet-

Dette var ordene hk til tesqfretsen q &m,ten fra Sda


