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Formandsberetning for året 2015
Velkommen til generalforsamlingen for antenneforeningen i Mariesminde området.
Foreningen har i dag 366 medlemmer, mod 382 i 2015. Vi har stadig 3 tv pakker og
medlemmerne i Mariesminde er fordelt på følgende måde:
143 på fuld pakke…..2014 = 152
85 på mellempakke……2014 = 101
138 på lille pakke…….2014 = 129
Tallene er pr 31/12-2015 og afspejler måske at nogle søger andre udbydere eller at det
er blevet nemmere at komme ud af fællesskabet, men husk også at det er nemmere at
komme ind igen.
Vi har på nuværende tidspunkt fra Stofa haft service delen i et år og
administrationsdelen i 5 ½ måned.
Vi har i løbet af 2015 haft en del dialog med Stofa omkring service delen. Det gik jo
desværre ikke helt som man kunne ønske sig, men alt begyndelse er svær og vores
anlæg trængte til en kærlig hånd. De opstarts vanskeligheder vi oplevede efter
udskiftning af 10 forstærkere, var heldigvis ikke at finde i vores eget anlæg, men
derimod i hovedstationen. Min telefon ringede en del på dette tidspunkt, ja selv på
Facebook gik det løs, men heldigvis for Stofa, har de en god teknikker som servicerer
vores anlæg og det skal samtidig nævnes at vores samarbejde med Stofa i øvrigt kører
rigtig fint i det daglige. Det viste Stofa så ved at tilbyde medlemmerne en gennemgang
af interne installationer til en pris på 199,- mod normalt 399,-. Ca 45 medlemmer
benyttede sig af dette tilbud.
Sidste kvartal af 2015 blev også tidspunktet hvor Stofa overtog opkrævning fra vores
medlemmer, som jo heller ikke blev en dans på roser, men det er jo heldigvis meget
lettere at få styr på, da det drejede som om forkerte navne på adresser, manglende
udsendte regning hvilket betød lukning af signal osv. Den del skulle gerne være på
plads. Måden det fungerer på er at Stofa opkræver programafgifter, fordelsaftaler,
kontingent, Koda/Copydan, service og administration, og hvor vi så får kontingentet
retur og det er det som vi anvender til faste udgifter og drift ( nye kabler på offentlig
grund, standere og dele i standere osv ) Kim kommer ind på dette under punktet
budget.
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Andre fordele ved administrationsaftalen er også at man nu kan skifte pakke med lbn
måned + 30 dg. Foreningen er garanteret kontingentet fra Stofa, selvom nogen skulle
løbe fra regningen, og man har mulighed for hvilende medlemskab.
Vi havde et lille udestående med vores tidligere service partner, Jerlev Radio, som lød
på 80.000 + moms. Som jeg har nævnt på tidligere generalforsamlinger, så var der lidt
rod i deres regnskaber og det betød at vi kunne skyde nogle ting i sænk og som
sluttelig endte med en endelig afregning på 30.000 + moms.
Jerlev Radio blev købt af You See og jeg mener at have hørt at de har lukket afd. I
Jerlev.
I januar 2015 var der, som der plejer, kanalomlægning. I den forbindelse oplevede de
fleste blot at skulle lave ny søgning på deres TV. Kanalomlægningen i år, vil jeg undlade
at kommentere, men overlade det til de to Stofa folk når vi kommer til punktet
eventuelt.
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.
ASIK´s anlæg har kørt rimelig fornuftigt i 2015 og nodedelingen fase 1 er udført. Fase 2
er allerede godt i gang og jeg tror Fase 3, hvor vi ligger i, starter sidst på året. Grunden
til at vi ligger i Fase 3, er at vores anlæg ikke er voldsom belastet.
Jeg sidder stadig i bestyrelsen i ASIK, hvilket betyder at jeg er med til at præge de
forhandlinger som nu går i gang med blandt andre Stofa omkring hvad der skal ske
efter 2017, jeg er dog på valg til november 2016. Jeg stiller op igen, men man ved
aldrig hvad der sker i den forening. Udgangen af 2017 udløber ASIK´s aftale som nævnt
med Stofa, hvilket betyder at ASIK er frit stillet til at forhandle en ny aftale på plads
med Stofa eller anden udbyder. Om det bliver Stofa igen eller en anden udbyder, vides
ikke, men arbejdet i ASIK er startet.
Til slut i beretningen vil jeg vil gerne takke den resterende bestyrelse for det arbejde
de ligger for dag.

