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Velkomst

Velkommen til Generalforsamlingen 2017. Årets beretning bliver den mest positive, jeg indtil nu 
har stået for i mine år som formand. Gennem det seneste år er vi gået fra den ene positive oplevelse 
til den anden.  Desværre har de seneste par måneder givet en del skår i denne positivitet. 
Beretningen er derfor i hovedtræk delt op i tre hovedafsnit, og efter de næste 30-40 minutter vil I 
forstå hvorfor. Generalforsamlingen er jo bestyrelsens eneste adgang til at fortælle vores 
medlemmer om, hvad der foregår i og hvad (hvem) der truer Langeskov Antennelaugs fremtid. Der 
sidder nogle her i aften som får denne beretning galt i halsen, men det er bare ærgerligt, for netop de
mennesker har haft deres Facebook- og medietid, og nu er det bestyrelsens tur. 

Jeg lovede sidste år, jeg var færdig med at spilde Jeres ører og tid på facebookgruppen ”Fiber til 
Langeskov”. Det løfte har jeg let ved at holde, idet vi gennem året har haft helt almindelige samtaler
med de fornuftige af gruppens medlemmer. Desværre er der en anden lille gruppe (”Fibernet til 
Rønninge og Bakkegårds Allè kvarteret”), som nu ønsker at ødelægge vores forening og gøre tv- og
internetdagligdagen til et kæmpe problem for os alle. Gruppens navn siger egentlig alt om dens 
manglende interesse for os medlemmer af Langeskov Antennelaug, men desværre meget mere om 
det senere. 



Konstituering

Bestyrelsesåret blev indledt med den vanlige konstituering. Der blev ikke ændret på bestyrelsens 
sammensætning og opgaver. Jeg fortsatte som formand og i programrådet, Linda Bjerrum fortsatte 
som kasserer, Benny Larsen som sekretær og John Kristensen samt Dennis Pallisgaard forblev 
tilsynsførende. John tager sig specielt af vores økonomiske anbringelser, mens Dennis igen har 
været med i programrådet og været ansvarlig for vores hjemmeside.

Årets gang

Bestyrelsesmøderne er, som altid, blevet afholdt privat, og vores bedre halvdele har derfor været 
inviteret til en dejlig musical. Det seneste år har vi ligeledes, som altid, deltaget i møder, messer og 
præsentationer hos flere forskellige udbydere. Vi har talt med for eksempel You-See og Canal 
Digital, men ikke med Waoo (Energi Fyn). Waoos tv-produkter- og services er ikke på det niveau, 
vi kan forvente i 2017, og vi husker jo alle, at Energi Fyns direktør udtalte til Fyens Stiftstidende,  
han bestemt ikke var sat i verden for at sælge tv.

Angående totalt frit valg, så havde vi den 1.maj  forhandlet kompensationen til Langeskov 
Antennelaug på plads med Stofa. Vi var derfor blandt de første i hele Danmark, da vi den 1.maj 
kunne tilbyde fuldstændigt frit valg. Det vil sige, man i Langeskov kan købe en, to eller hvor mange
kanaler man ønsker, uden samtidig at være tvunget til at abonnere på en tv-pakke.

Internethastigheden blev øget i løbet af året, og vores tv-pakker blev per 3.januar 2017 styrket, og 
det trods ganske minimale prisstigninger.

Vi havde, grundet den seneste opgradering af anlægget, budgetteret med underskud i 2016, men da 
den årlige drift igen genererede et fornuftigt overskud (280.000,-), endte det samlede underskud 
med at blive langt mindre end budgetteret, hvilket Linda vil berette om senere.

Per 1.januar 2017 ændrede Stofa betalings-princippet for fordelsaftalen. Vi har gennem mange år 
betalt fordelsaftalen for alle vores medlemmer gennem en direkte opkrævning fra Stofa. Langt 
hovedparten af denne opkrævning er dog blot blevet sendt videre til Copydan og til tv-
leverandørerne som betaling for f.eks. digitalt clear og web-tv-udgifter. Fra 1.januar 2017 valgte 
Stofa derfor kun direkte at opkræve kr. 3,50 per medlem af foreningen. Resten af fordelsaftalens 
udgifter, kr. 22,50, skulle herefter opkræves direkte hos medlemmerne og altså i princippet lægges 
oveni pakkepriserne. Det gav bestyrelsen anledning til at overveje foreningens betaling af 
fordelsaftalen for alle medlemmer. Grundet vores gode økonomi, og aftalens unikke indhold, 
besluttede vi fortsat at betale for aftalen. Vores medlemmer vil derfor ikke opdage nogen ændring, 
men der vil ske et par regnskabsmæssige ændringer, men bundlinjen forbliver uændret, og beløbet 
vil indvirke på vores regnskab på eksakt samme måde som tidligere. Alle vores medlemmer vil altså
fortsat kunne benytte tjenester som web-tv, web-tv-to-go, start forfra, start forfra+, arkiv og fri 
telefon-abonnement uden den ekstra betaling, som kunder hos f.eks. You See og Waoo oplever. Det 
gælder også de af vores medlemmer, som har en anden internetudbyder end Stofa. 

Programudbud 

Mange af Jer hævede forhåbentlig øjenbrynene, da vi i oktober løftede sløret for programudbuddet 
2017 og for priserne 2017. Årets brugerundersøgelse viste en nærmest ikke-eksisterende interesse 
for TV5, Rai Uno og TVE. Samtidig var der et overvældende ønske om en yderligere eksponering 
af TV3+ og TV3Puls. Vi fulgte selvfølgelig medlemmernes ønsker, og derfor blev TV5, Rai Uno og



TVE taget ud af vores tv-pakker. Vi var en af de sidste antenneforeninger i Danmark med disse tre 
kanaler i programudbuddet, og med en copydanregning på mellem 30-40.000,- om året for  disse tre
nichekanaler alene, kunne bestyrelsen ikke længere forsvare at beholde dem i pakkerne. 
Programmerne kan dog fortsat købes som frit valgs kanaler til kun kr. 10,- per program, så alle 
interesserede har stadig rig mulighed for at se kanalerne. TV3 Puls blev en del af pakke 1, mens 
TV3+ blev en del af pakke 2. Pakke 3 blev udvidet med E-sport og Viasat 4k, som er Europas første
dedikerede 4k-kanal. Kanalen kan dog kun ses på et 4k-tv, og antennestikket skal direkte i 
fjernsynet, da Stofas kommende 4k-boks endnu ikke er på markedet.

En ting var dog den indholdsmæssige styrkning af tv-pakkerne, men hvad med prisen? Det lykkedes
os at forhandle os frem til nogle fantastiske priser. Pakke 1 steg med 3 kroner til kr. 148,-, og den er 
uden konkurrence landets billigste og bedste lille pakke. Pakke 2 steg med 26 kroner til kr. 361,-. 
Den stigning er i realiteten en prissænkning, idet stigningen er mindre end kostprisen for TV3+. For
pakke 3` vedkommende blev stigningen på bare 4 kroner, så den nu koster kr. 580,-. Hvis vi ikke 
som altid havde den irriterende Copydan-regning i nakken, så havde priserne været endnu bedre. 
Desværre er Copydan en udgift som bare stiger og stiger, og som på sigt giver alle tv-seere i 
Danmark problemer. Tv-pakker er dog stadig det bedste og billigste køb, hvis man har varierende 
tv-vaner.

Langeskov Antennelaug har gennem de seneste 10 år konstant været på forkant med alle de tv-
muligheder der findes. Den 1.februar gav vi medlemmerne mulighed for selv at bygge deres pakke. 
Oven på grundpakken kan man nu tilkøbe sin selvkomponerede pakke med 8, 16 eller 32 kanaler. 
Man er kun bundet en måned, og kan derefter skifte kanaler så tit man vil. Prisen er henholdsvis 
210, 290 og 380 kroner oven i de 148 kroner den lille pakke koster. Det er et super produkt, hvor 
man virkelig kan opbygge sin helt egen tv-verden. Medio februar var det så tid til at udvide start 
forfra+ til at gælde 7 døgn. Alle kanaler fra DR, TV2  og alle vores børnekanaler er foreløbig med 
(en kanal som DK4 er også med), så nu kan vi alle være væk fra skærmen i op til 7 døgn, og 
derefter stadig komme tilbage og se vores favoritprogrammer. 

Per 27.marts 2017 kan vi derfor tilbyde alt, hvad tv-markedet bugner med i Danmark: Faste Tv-
pakker, selvkomponerede tv-pakker, frit valgs kanaler, diverse start-forfra-produkter, web-tv-to-go 
og meget mere er en selvfølge hos os, og det med priser som er mere end konkurrencedygtige. Vi er
virkelig en by, hvor nytilflyttere kan få hele mediepakken. Jeg håber, I vil tage nysgerrige hjem og 
tjekke nogle af de andre antenneforeninger, I kender. Kig lidt på f.eks. Munkebo A78 Østs 
hjemmeside, og I vil være glade for at være medlem af Langeskov Antennelaug. Det er her, jeg 
plejer at inddrage Kerteminde og vores undren over, at en så sammenlignelig forening normalt er så 
langt efter os med såvel produkter og priser. Det må glæde indbyggerne i Kerteminde, at jeg ikke 
kan det længere. Per 1.januar indgik Kerteminde Antenneforening nemlig aftale med Stofa om 
samtlige de produkter og services, som vi i Langeskov har haft i mange år, så det nu kun er den 
dyrere pris i Kerteminde, som adskiller vores to antenneforeninger. Så ikke flere sammenlignende 
ord om Kerteminde, men en afsluttende betragtning om, at det selvfølgelig er yderst tilfredsstillende
som bestyrelse, at blive bekræftet i, at vi har været foregangsmænd og hele tiden sørget for, at vores
by og medlemmer har, og fortsat vil have, de bedste produkter og services. Vores 
samarbejdspartnere i Stofa Fyn Kabel-TV har selvfølgelig også samme produkter som os, men de 
har slet ikke samme priser. I Bogense og i Dalum er prisen på pakke 1 f.eks. kr. 190,-. Vi bruger 
rigtig mange kræfter på at kæmpe for de rigtige tv-priser og det rigtige tv-udbud til vores 
medlemmer, da TV er og bliver indgangsvinklen for vores medlemmer.



Internet

I 2016 hævede Stofa igen internethastighederne. Den laveste hastighed Stofa nu sælger hedder 
30/30 Mbit/s. Den mest populære hastighed hedder 50/20 som 1/3 abonnerer på, men vores 
medlemmer har dog hele 17 forskellige hastigheder. Det er dog kun de 4, som nye kunder kan købe.
Surrealistiske 73 % af Langeskov Antennelaugs medlemmer får internet gennem Stofa, og det tal er 
stadig stigende. Vi har hastighederne, men i den forbindelse er det dog værd at notere sig, at det 
stadig kun er 13 medlemmer (kun 3 flere end sidste år), som abonnerer på vores hurtigste hastighed 
300/50 Mbit/s. I den modsatte ende bruger hele 67 medlemmer den gratis bærelinje, som er en del 
af fordelsaftalen. Bærelinjens hastighed blev i 2016 øget til det dobbelte, nemlig 2/1 M/bit. Det er 
selvfølgelig også en af årsagerne til vores fastholdelse af fordelsaftalen. Foreningen er, og vil også i 
fremtiden, være for alle, og for os i bestyrelsen er det en selvfølge, at det inkluderer vores ældre 
medlemmer. Vi kan altså se, at medlemmernes gennemsnitshastighed øges (dags dato 38 Mbit/s), 
men at efterspørgslen efter de hurtigste hastigheder ikke er steget nævneværdigt de seneste par år.

Stofaaftale

Internet- og tv-fremtiden i Langeskov er dog sikret de næste mange år. Det til trods for at gruppen 
”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè kvarteret” nu forsøger at sætte en stopper for 45 års nem
tilgang til tv-verdenen for Langeskovs indbyggere. Jeg har den seneste tid haft henvendelser fra 
utrygge mennesker, som enten selv er blevet opsøgt, har hørt fra venner og bekendte som er blevet 
opsøgt af medlemmer fra den ovennævnte gruppe eller har fået gruppens propaganda smidt i 
postkassen. Og i søndags fik en vis Anne Fiber (gruppens frontkvinde) så spalteplads i Fyens 
Stiftstidende til helt ukritisk at formidle sin helt alternative opfattelse af Langeskov Antennelaug. 

Folk har spurgt mig, om det virkelig kan være rigtigt, at nogle tilflyttere ønsker at gøre Langeskovs 
tv- og internetdagligdag så besværlig som mulig, og at disse mennesker er ligeglade med især vores 
ældre medlemmer, som blandt andet i stor stil benytter den gratis internetforbindelse? Opgravning 
af samtlige indkørsler, udskiftning af kabler og bokse, ingen gratis internet, langt dårligere og 
utidssvarende tv-produkter samt lukning af FM er blot nogle af bekymringerne. Hvis man 
forestillede sig en aftale med energiselskaberne (Waoo), ja så er det da også netop disse ting, vi ville
risikere. Jeg har dog kunnet berolige de bekymrede, og jeg kan også berolige jer alle her i aften. 
Langeskov Antennelaug har altid holdt vores anlæg i tip top tilstand, og vi er derfor godt på vej til at
kunne tilbyde gigabredbånd med hastigheder på 1000 Mbit/s, når efterspørgslen er der. Det vil 
selvfølgelig kræve en sidste opgradering til en teknologi, som hedder docsis 3.1. I den forbindelse 
har vi indgået en aftale med Stofa, en aftale som efter benhårde forhandlinger er helt enestående i 
vores branche. Det er samtidig en aftale, som sikrer alle de tv-produkter, vi kender og elsker i dag, 
også hvis det skulle lykkes de fremmødte medlemmer af ”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè
kvarteret” at vælte bestyrelsen i aften. Det er jeg dog sikker på, at I der gennem mange år har fulgt 
Langeskov Antennelaugs udvikling og har benyttet alle vores produkter, vil forhindre.

Jeg burde faktisk stå med armene over hovedet, da aftalen næsten er for god til at være sand. Vi har 
først og fremmest forlænget vores aftaler med Stofa, så blandt andet vores internetaftale er 
forlænget til 2023, hvorefter aftalerne kan opsiges med to års varsel. Aftalen indebærer, at vi har 
opnået en fordobling af vores internet provenu, og så har vi, tro det eller ej, sikret os 2.500.000 lige 
ned i Langeskov Antennelaugs anlægs- og opgraderingskasse. Det betyder, vi kan opgradere til 
Docsis 3.1 uden at tage en eneste krone op af kassen, en opgradering som ellers ville koste os 
mellem 2 og 2,5 millioner kroner. Vi kan desuden selv bestemme tidspunktet for opgraderingen. Vi 
starter selvfølgelig ikke i morgen, men når efterspørgslen viser sig, går vi i gang. En opgradering til 
docsis 3.1 vil også betyde nedlæggelse af FM, så vi vil nok starte med næste opgradering om et par 
år, hvor man i forvejen regner med en udfasning af FM gennem luften. At vi kan bruge 2.500.000 



på opgraderinger uden selv at tage så meget som en krone op af Langeskov Antennelaugs egen 
kasse, betyder også, at vi får endnu bedre muligheder for, ligesom i år, at holde vores pakkepriser på
det nuværende lave niveau, da vi, efter indgåelsen af denne fantastiske aftale, ikke længere er 
tvunget til at budgettere med det helt store årlige overskud.

Det er helt fantastisk, at kunne berette om så meget positivt.  Langeskov Antennelaug har de bedste 
og nyeste produkter, og vi har en fantastisk økonomi. Mange byer misunder os helt vildt, og vi er på
alle områder helt fremme i skoene. Hvis vi i bestyrelsen havde præsenteret det samme hos f.eks. BR
66 eller i Østfyns Pendlerklub, havde vi straks været på avisens forside eller var blevet indstillet 
som årets borgere. Vi har bestemt ingen intentioner om at ville opnå disse ting, men det ville da 
være dejligt med nogle positive tilkendegivelser, i stedet for de sædvanlige negative angreb på især 
Facebook. Den hetz der igen og igen bliver ført mod os, ser man ikke i andre byer, og man kan kun 
undre sig over, hvad folk dog får ud af at skrive den ene bevidste løgn efter den anden om os. Andre
af byens foreninger som BR 66 og LIF, som ganske vist er meget mindre end Langeskov 
Antennelaug, er aldrig udsat for denne hetz, og jeg skal da ikke skjule, at det er en evig kilde til 
frustration. Vi prøver at gøre så meget godt for Langeskov, så skriv dog lidt om det også.

2017

På tv-fronten bliver det kommende år en kamp for fortsat at være på forkant, og især på igen at få 
forhandlet så gode priser i hus. Copydan vil grundet loven uvægerligt stige, men forhåbentlig kan vi
også næste år berette om billige tv-pakker. Især pakke 1 er uhørt billig, og med alle øvrige kanaler 
tilgængelige som tillægskøb, er den pakke en fantastisk indgang til Langeskov Antennelaug. 

”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè Kvarteret”

Hvis året kun bestod af 10 måneder, havde min beretning været færdig nu. Desværre har de seneste 
par måneders begivenheder her i Langeskov tvunget mig til at indskyde et ekstra afsnit. Som nævnt 
i starten er en gruppe ved navn ”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè kvarteret” dukket op. 
Man kan sige tingene på mange måder. De fleste af Jer ved, min vej altid har været den troværdige 
og ærlige vej. Jeg har svært ved mennesker, som forsøger at narre andre, som lever på falske udsagn
og kun arbejder for egen vinding, uden at have de fornødne kompetencer. Anne Fiber og hendes 
venner har gjort netop det på Facebook, i jeres postkasser, til politiske arrangementer og nu senest i 
Fyens Stiftstidende. Her udnyttede Anne Fiber sit venskab med Kerteminderedaktionens 
chefredaktør Peter Ammitzbøll til at få en helt uredigeret version af sine alternative sandheder sat i 
avisen, i form af en ”artikel” som i virkeligheden blot var en annonce for Anne Fiber.

Denne generalforsamling er nok den vigtigste i vores 45 år lange historie. Punkt 4 på dagsordenen 
er valg til bestyrelsen, og det valg er HELT sikkert det vigtigste valg i foreningens historie. Anne 
Fiber ønsker at overtage bestyrelsen, og dermed indlede en afvikling af Langeskov Antennelaug. 
Det er derfor ekstremt vigtigt, at I hører rigtig godt efter, da jeg nu vil kommentere nogle af de 
mange usandheder, Anne Fiber er kommet med på Facebook og i avisen. Og i år har jeg ikke andre 
muligheder end at smide fløjlshandskerne, da Anne Fibers forsøg på at manipulere og skabe 
utryghed hos Langeskovs indbyggere ganske enkelt er gået alt for vidt.

- Anne Fiber skriver, hun oplever daglige nedbrud på sin internetforbindelse, og hun skriver, at det 
er der mange i Langeskov, der gør. Jeg tænker, hvor længe gider man som kunde finde sig i den 
slags daglige forstyrrelser? Ikke ret længe skulle man tro, men jeg står her med familien Fibers 
henvendelser til kundeservice gennem den tid, hun har været medlem af Langeskov Antennelaug. 
Én henvendelse er alt, og den drejede sig om et faktura spørgsmål. Ikke én eneste henvendelse om 
problemer med internettet. Pænt sagt har vi her Anne Fibers første troværdighedsproblem. Desværre



er det typisk for den gruppe mennesker. Vi læser dagligt et hav af klager, påstande og pure opspind 
på Facebook. Kundeservice reagerer aldrig, teknikerne kommer ikke, bestyrelsen er inkompetent og
så videre. Når vi så dykker ned i disse menneskers historik, har de i 4 af 5 tilfælde aldrig henvendt 
sig til kundeservice eller til bestyrelsen. Forelagt dette er svaret som regel: ”Nej det kan godt være, 
men vi har hørt om så mange andre med problemer, så vi gad ikke henvende os!” Og så fortsætter 
de bare med at skrive historier på Facebook.

- Anne Fiber ønsker mere fleksible tv-løsninger. Langeskov Antennelaug har samtlige tv-
muligheder, som findes i Danmark. Man kan købe en enkelt kanal, man kan komponere sine egne 
pakker, og man kan købe de helt traditionelle pakker. Vi har alt, og Anne Fiber taler mod bedre 
vidende, når hun forlanger mere fleksibilitet.

- Anne Fiber ønsker at inddrage Rønninge i Langeskov Antennelaug. Hun ved godt, at forsyningen 
til Rønninge ejes af Stofa, og intet har med Langeskov Antennelaug at gøre. Hvordan vil hun 
inkludere Rønninge, og skal Langeskov Antennelaugs formue bruges til det projekt? Og så skal hun 
så lige få Stofa til at sælge anlægget.

- Anne Fiber ønsker fibernet fra Energi Fyn, og hun er helt åbenlyst blevet en af Energi Fyns 
fiberambassadører. Disse ambassadører arbejder så at sige alle, med undtagelse af Anne Fiber, som 
ambassadører i meget små bysamfund. Energi Fyn har aftale med en håndfuld meget små 
antenneforeninger (Holluf Pile er den største med godt 750 medlemmer). Det er en håndfuld 
antenneforeninger, som alle er karakteriseret ved ikke at have midler til at gennemføre egne 
opgraderinger. Derfor har de overgivet deres anlæg til Energi Fyn. Når man arbejder sammen med 
Energi Fyn, mister man nemlig rådigheden over eget anlæg, og derfor har ingen større 
antenneforeninger en aftale med Energi Fyn, og da slet ikke foreninger med så god en økonomi og 
så gode produkter, som vi har i Langeskov. Anne Fiber taler også om fiber til de husstande, som 
måtte ønske det, mens resten så kan beholde Stofa. En sådan konstellation kommer aldrig til at ske. 
Det ville være det samme som at have en butik, hvor REMA 1000` egne produkter står på en hylde, 
mens Nettos egne produkter står på hylden ved siden af. Det sker jo ikke, og det ville klæde Anne 
Fiber at holde sig fra den slags vrøvl.

- Anne Fiber ønsker hvert år at sætte vores tv-produkter i udbud. Hvis man bare har den mindste 
erfaring med handel, ved man, at det ingen gang har på jord. Man forsøger selvfølgelig at få et 
troværdigt kundeforhold til en leverandør. Hvis man misbruger denne tillid ved at hoppe rundt 
mellem leverandørerne, så opnår man kun en ting, og det skulle da undre mig meget, hvis Anne 
Fiber trods alt ikke ved det. Man får de dårligste priser, de dårligste produkter og de dårligste 
services. Jeg fristes da også til at spørge Anne Fiber, om hun har hørt om en eneste antenneforening 
der jævnligt skifter leverandør? Man ville desuden stå overfor at skulle skifte bokse, skifte e-mail 
adresser og skifte administration hvert år. Rent kaos.

- Anne Fiber vil have eksperter ind over antenneforeningens aftaler. Det er nok ikke alle 
antenneforeningsbestyrelser, der er helt fatte svage, så når de beslutter, det de beslutter, sker det 
selvfølgelig med stor indsigt i branchen. En indsigt vi i bestyrelsen også har, og jeg er rimelig 
overbevist om, at I som altid møder op til generalforsamlingen vil give mig så meget kredit, at jeg 
faktisk ved, hvad jeg taler om. I øvrigt har ingen ekspert indenfor telebranchen endnu anbefalet en 
velfungerende antenneforening at opgive selvstændigheden og slutte sig ind under 
energiselskaberne.

Det var blot nogle af de alternative sandheder Anne Fiber og hendes følgere har fyldt Facebook, 
aviserne og jeres postkasser med. Et samarbejde med Energi Fyn betyder simpelthen en opløsning 
af vores forening. Det betyder dårligere tv-produkter. Det betyder opgravning af jeres indkørsler. 
Det betyder nye bokse, nye e-mailadresser, ingen gratis internetforbindelse og andre ulemper.



Personligt kender jeg ikke Anne Fiber, og trods de seneste måneders forsøg på at miskreditere 
bestyrelsen, så har jeg helt sikkert stor respekt for hendes resultater i Østfyns Pendlerklub. Den 
forening er dog en interesseforening, som det er helt gratis og uforpligtende at lægge ned, hvis 
foreningen ikke er en succes eller ikke længere er interessant. At drive en forening som Langeskov 
Antennelaug er noget helt andet. Man står i spidsen for 85% af byens husstande, og økonomien er i 
en helt anden størrelsesorden. Desværre har Anne Fiber de seneste par måneder vist, at hendes 
succes i Østfyns Pendlerklub bestemt ikke har gjort hende til ekspert i antenneforeningsbranchen. 
Hun har, efter kun et par år i Langeskov, heller ikke forstået, hvad Langeskov Antennelaug har 
betydet, og betyder, for de fleste i byen. Jeg gruer for, hvad der vil ske med vores produkter og 
vores formue, hvis Anne Fiber får magten i Langeskov Antennelaug.

Vi tre bestyrelsesmedlemmer på valg har 65 års erfaring i bestyrelsen. Jeg har boet i byen i 50 år, 
John har været i bestyrelsen i 40 år, og Benny har været med i 10 år. Vi har alle vores spids 
kompetencer, og senest med den nye Stofaaftale, og med de 2.500.000 vi har skaffet os alle, har vi 
igen bevist, at vi altid kæmper for de bedste aftaler og produkter. At vi har forlænget vores aftaler 
med Stofa til 2025, giver os en dejlig sikkerhed for de bedste produkter. Det viser også, at vi 
kæmper for alles bedste, hvilket Anne Fibers gruppe helt åbenlyst ikke gør.

Derfor er det kommende valg til bestyrelsen det vigtigste i foreningens historie. Det er ikke et 
personvalg mellem Anne Fiber og mig, eller Anne Fiber mod John og Benny. Nej, det er et valg for 
eller imod Langeskov Antennelaug, for eller imod alle de husstande som nu sidder hjemme og er 
tilfredse og for eller imod alt det, som andre byer misunder os. Jeg håber, I vælger fællesskabet, og 
de produkter I er vant til og glade for. Vi tre er ikke færdige med at arbejde for vores by, og det 
indebærer selvfølgelig også, at vi 365 dage om året fortsat vil sætte en ære i, at vores medlemmer 
ikke skal vente mange minutter på at få svar på eventuelle henvendelser.

Forhåbentlig sidder Anne Fibers tilhængere nu på deres stole og stille og roligt kommer til fornuft.  
Der er vist ingen af jer, som får noget ud af at splitte byen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I 
ikke laver jeres egen fiberforening. Langeskov Antennelaug forhindrer jo bestemt ikke Energi Fyn i 
at grave deres egne fiber ned i byen. Arbejd dog for det, i stedet for at gøre byens borgere utrygge, 
og her springer det jo især i øjnene, at I ikke skænker vores ældre medlemmer en eneste tanke. I er 
simpelthen gået for vidt i jeres bestræbelser på at genere os alle.
 

Afslutning

Det var faktisk alt fra mig i denne omgang. Det skulle have været en noget kortere beretning, men 
det var af åbenlyse grunde ikke muligt i år. Det har dog først og fremmest været et fantastisk år. Vi 
er i front på såvel tv-som internetsiden, og vi vil fortsat tilbyde alle produkter, som findes i dagens 
Danmark. Vi vil i fremtiden kæmpe en brav kamp for at bevare vores billige priser, men samtidig 
give Jer alle de ekstra muligheder, I må ønske. Internettet, med nye vilde hastigheder, er sikret i 
mange år fremover, da vi simpelthen har fået 2.500.000 kroner til opgraderinger, uden vi selv skal 
bruge en krone. Når jeg siger fået, så var det altså tale om benhårde forhandlinger, men her spillede 
vores erfaring og viden i branchen en afgørende rolle. Aftalen er helt enestående i den danske 
antenneforenings- og tv-verden.

Jeg har i år  ikke nævnt ord som Stofas kundeservice (den har været fuldt tilfredsstillende) eller 
ekstern streaming (som vi ikke har set den store effekt af i 2016). Vi har gennem de seneste par år 
mistet cirka 10% af vores medlemmer, men det skyldes først og fremmest, at en del af dem er blevet
frit valgs-kunder eller har bredbånd-only. Det vil altså sige, Langeskov Antennelaug får 
kompensation fra Stofa for en del af disse mistede medlemmer, og for bredbånd-only gælder det 
lige nu 41 husstande. Vi er og bliver en gennemsund forening med en strålende økonomi, og den 



død over landets antenneforeninger vi for flere år siden blev tudet ørerne fulde af, skal vi kigge 
langt efter her i Langeskov. Jeg har heller ikke nævnt fiber og elselskaber, udover i beretningen om 
”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè kvarterets” manglende forståelse for vores medlemmers 
behov, da det er begreber, som er interessante i udkants-Danmark og ikke i en velforsynet by som 
Langeskov, hvor vi jo har fiber frem til vores øer.
 
Jeg vil slutte med en stor tak til den øvrige bestyrelse, som igen har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med. Revisorer, suppleanter og vores dygtige dirigent fortjener også et eller flere  
anerkendende ord.

Det har været en fornøjelse at forfatte en så positiv beretning om årets første 10 måneder. Selv om  
jeg nok aldrig bliver så kortfattet, som I for 10-15 år siden var vant til fra denne position, så håber 
jeg igen næste år at kunne give Jer en tilsvarende positiv beretning om 2017. Men om jeg igen kan 
berette om en aftale, som sender 2,5 millioner kroner lige ned i foret på Langeskov Antennelaug er 
nok lidt for meget forlangt. Den slags fantastiske aftaler kan vi desværre ikke hive i land hvert år, 
og jeg kan stadig knibe mig i armen, når jeg tænker på dagen, da jeg satte min underskrift. 
Langeskovs øvrige foreninger skal nok feste igennem i mindst 50 år for at indsamle 2.500.000. Det 
beløb har vi skaffet vores allesammens Langeskov Antennelaug med en enkelt underskrift. Og for 
lige at slå det fast med syvtommersøm: Vi har ikke kun haft 2.500.000 grunde til at underskrive den 
nye aftale med Stofa. Nej, vi er ganske enkelt utrolig tilfreds med Stofas produkter og deres service.
Vi har arbejdet sammen med Stofa i mere end 20 år, og trods uundgåelige dagligdags problemer, 
som man har i alle kundeforhold, kunne vi ikke ønske os en bedre og mere fleksibel 
samarbejdspartner, og aftalen viser at respekten også går i den modsatte retning.

Tak for Jeres tålmodighed, men som I kunne høre, var det nødvendigt at bruge så meget af Jeres tid,
så I kunne få de rigtige informationer i stedet for den alternative og skadelige ”forståelse” for 
Langeskov Antennelaug, som Anne Fiber har lagt for dagen.

27.marts 2017

Lars Leerberg Jeppesen
formand
Langeskov Antennelaug


