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Formandsberetning for året 2016
Velkommen til generalforsamlingen for antenneforeningen i Mariesminde området.
Foreningen har i dag 350 medlemmer og 3 BBO-er. Vi har 3 standard tv pakker og
medlemmerne i Mariesminde er fordelt på følgende måde:
127 på Fuld pakke mod 143 pr 31.12.2015
89 på Mellem pakke mod 85 pr 31.12.2015
134 på Lille pakke mod 138 pr 31.12.2015
Tallene er pr 31/12-2016 og afspejler måske at det er blevet lettere at komme ind og
ud af medlemskabet i Antenneforeningen vis Stofa.
2016 var desværre året hvor vi måtte sige farvel til vores bestyrelsesmedlem i
Romerparken, Hans Rudolf Petersen også kaldet Rudi. Rudi var en god mand at have
med i bestyrelsen, han vidste noget om radio /tv i kraft af hans tidligere virke og han
havde altid nogle gode input når vi havde nogle udfordringer i vores anlæg.
Æret være hans minde.
I samme ombæring vil jeg gerne sige velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Jørgen
Steiner, Jørgen bor i Romerparken 19. Vi tror Jørgen kan bidrage til foreningen, og
særligt i Romerparken.
Administration og Service delen via Stofa kører ganske fint. Vi hører få klager, som
Stofa løser og er det noget vi kan klare i bestyrelsen, så løser vi det der.
Stofa er i bestyrelsens øjne en god samarbejdspartner og er altid åben for at være med
til at løse de udfordringer vi møder.
Vi ser desværre at vores anlæg er fra sidst i 60-erne hvilket betyder at mange af de
kabler der ligger i jorden, begynder at ”knage” og det betyder også at der kommer
løbende udskiftning af disse med dertil hørende udgifter. De største udfordringer her,
er gravearbejdet, da nogle af de større kabler ligger i skel i baghaver.
Den 4. januar 2017 blev dagen hvor Stofa lagde kanalerne om, som de plejer at gøre.
ASIK havde annonceret dette i de 2 gratis aviser. Tror det er første år hvor jeg ikke har
fået et opkald omkring dette og det var jo rart, ved ikke om Stofa har haft reaktioner
fra vores område.
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Det kan være en god ide engang imellem at gå på Stofa´s hjemmeside for at se om de
har nogle gode tilbud eller informationer som ex gode kabler og stik eller andre
nyheder. Der sker rigtig meget i den nærmeste fremtid og en anden god ide er at
tilmelde sig Stofa´s Nyhedsbrev inde på deres hjemmeside.

ASIK´s anlæg har kørt rimelig fornuftigt i 2016 og nodedelingen fase 2 er udført til alles
tilfredshed. Fase 3 bliver ikke implementeret endnu, det er den fase vi kommer under.
Grunden hertil er at belastningen er forholdsvis lav. ASIK kigger nodedeling når vi
begynder at nærme os 80% og vi ligger pt på 30%.
Jeg blev i år genvalgt til bestyrelsen i ASIK for 2 år, hvilket betyder at jeg stadig er med
til at præge de forhandlinger som kører med blandt andre Stofa omkring hvad der skal
ske efter 2017. Vores hovedaftale med Stofa udløber pr 31.12.2017. Vi forventer i ASIK
at have en ny aftale på plads i starten af Q2 med en udbyder. Jeg kan desværre ikke
komme ind på hvor langt vi er med de forskellige udbydere, da vi i bestyrelsen har
skrevet under på en fortrolighedserklæring, men jeg kan sige at vi har modtaget tilbud
fra alle dem vi har spurgt og det tyder på at ASIK med sine godt 25000 medlemmer er
meget ombejlet. Der vil blive skrevet mere på vores hjemmeside når det må
offentliggøres.

Til slut i beretningen vil jeg vil gerne takke den resterende bestyrelse for det arbejde
de ligger for dag.

