Referat af
Ordinær generalforsamling 17.3.2016
Mødt var, foruden bestyrelsen, 16 medlemmer. Desuden var Palle Jensen og Michael Madsen fra
Stofa på invitation mødt op for at forklare og besvare spørgsmål vedrørende den service- og
administrationsaftale, der i 2015 blev indgået mellem antenneforeningen og Stofa.
Formanden, Lars Akselsen bød velkommen og gik videre til
1. punkt på dagsordenen. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Gordy Strømdahl. Da der ikke var andre forslag blev Gordy Strømdahl
enstemmigt valgt. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt, idet indkaldelse var sket 21.2.16 ved omdeling til hver enkelt husstand., og således
beslutningsdygtig.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af
2.

formandens beretning. Denne er vedlagt dette referat.
Der blev stillet spørgsmål til udvidelsen af noder. Den første node er etableret og node nr. 2
og 3 forventes etableret i 2016.
I forbindelse med oplysningen i beretningen om vores aftaler med Stofa, blev der fra
bestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med Stofa.
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev denne taget til efterretning og
dirigenten gav ordet til Kim Søndergård.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 samt budget for 2016.
Regnskab og budget var fremsendt sammen med indkaldelsen, så deltagerne havde haft god
tid til at sætte sig ind i begge dele. Kim Søndergaard gennemgik det kort og forklarede,
hvorfor budgettet så anderledes ud end tidligere. Den indtægt, der er angivet, dækker
antenneforeningen kontingent, som vi får tilbage fra Stofa, når de opkræver afgiften for de
enkelte pakker. Vort kontingent er det samme uanset pakkestørrelse.
Vort kontingent skal dække de udgifter vi har udover programafgift, Copy Dan o.l, idet
disse nu betales af Stofa.
Når kontingentet til Asik i 2016 er mindre end hidtil, skyldes det, at prisen for den 1. node
beløb sig til kr. 100,00 pr. medlem, medens prisen for node 2 og 3 forventes at blive det
halve.
4. Blev behandlet under punkt 3.
5. Der var ingen forslag til behandling.
6. Der var ingen forslag til behandling.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
revisorsuppleanten blev enstemmigt genvalgt.

Såvel

de

nuværende

revisorer

som

8. Eventuelt.
Lars Akselsen orienterede om, hvorfor Palle Jensen og Michael Madsen var inviteret,
hvorefter Palle Jensen fik ordet og indledte med at fortælle om, hvad der rører sig i Sofa og
takkede på egne og Michael Madsens vegne for invitationen.
Herefter fortalte han, hvorfor antenneforeningen har valgt at lave aftale med Stofa om
administration og service. Med hensyn til administrationsaftalen var denne lavet af hensyn
til medlemmerne, idet de nu kan skift pakke lb md 30 dage, sætte pakken på stand by mod
et mindre beløb, når den genetableres. Desuden vil det for de fleste være en fordel at få
fordelt pakkeprisen på 4 indbetalinger, hvilket tidligere ville have krævet uforholdsmæssigt
arbejde for kassereren.
Servicedelen, som Jerlev Radio eller God Tone, som den også kaldte sig leverede var ikke
tilfredsstillende, idet det mere var ildslukning end forebyggelse.
Med hensyn til de produkter Stofa kan levere vil de fuldt ud kunne matche You See.
Når vi i dag kan konstatere, at antal brugere af lille pakke og stor pakke stort set er ens,
skyldes det, at unge mennesker i dag i vidt omfang benytter sig af streaming tjenesterne.
Stofa arbejder på at være forud på nogle områder. Via Smart tv boxen kan man købe enkelt
kanaler og behøver ingen pakke. Der vil senere blive udsendt mere info om dette tiltag.
Palle Jensen udtalte, at bestyrelsen havde gjort et stort stykke arbejde for at komme så langt
som vi er.
Der blev spurgt, om Appel Tv virker nu, hvilket blev bekræftet.
Der er enkelte kanaler, hvor ”start forfra” funktionen ikke kan bruges. På nuværende
tidspunkt er en boks ikke nødvendig, men det forventes, at det om nogle år vil være
nødvendigt.
På spørgsmål om komplet rabatten svarede Palle Jensen, at den var afskaffet.
Herefter fik Michael Madsen ordet.
Han indledte med at redegøre for, hvad der var blevet lavet, da de overtog serviceaftalen.
Hvor man tidligere havde få kanaler på båndet, har vi i dag ca. 200 og Boxer har fået
tilladelse til at bruge samme frekvens. Det samme gælder mobilnettet G4 og det kan
medføre forstyrrelser. Båndet er i dag delt i 3, hvor 1. pakke ligger på frekvens 510, 2. på
590 og 3. på 726. Der har specielt været pixelerings problemer med sportskanalerne som
ligger i den høje ende. Man har arbejdet sig frem til, at en sender ved motorvejen er skyld i
problemerne, der opstår, hvis ikke installationerne inde i huset er fuldstændig tætte.

Derfor opfordrede Michael Madsen til at man gennemgår sine installationer for at gøre dem
100 % tætte.
Mobiltelefoner kan ligeledes forstyrre tv modtagelsen, ligesom tv kan bevirke dårlig
dækning for telefonerne.
Der blev spurgt om, hvordan standarden er på vort anlæg. Hertil svarede Michael Madssen,
at den er helt ok. Det kan naturligvis ske, at et kabel går i stykker, men vore coax kabler kan
i princippet holde evigt, men bliver de skadet, korroderer kobberet.
Da der ikke var flere spørgsmål til Michael Madsen afsluttede dirigenten med at takke for
god ro og orden og give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
Lars Akselsen takkede for fremmødet og takkede Palle Jensen og Michael Madsen for deres
indlæg og ønskede alle en god tur hjem.

