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Formandens beretning for året 2017 

 

Velkommen til generalforsamlingen for antenneforeningen i 

Mariesminde området. 

Foreningen har i dag 339 medlemmer og 7 BBO-er. Vi har 3 standard 

tv pakker og medlemmerne i Mariesminde er fordelt på følgende 

måde: 

114 på Fuld pakke    

85 på Mellem pakke  

140 på Lille pakke  

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.   

Kolding.Net ( det gamle ASIK) som vi er en del af og hvor jeg også 

sidder i bestyrelsen, har lavet en ny 5 årig aftale med Stofa. Grunden 

til at vi kun har valgt 5 år er, at udviklingen inden for radio/tv går 

meget stærkt. Den nye kontrakt indebære bl.a. en ny Stofa butik 

som ligger i det gamle Jyske Vestkysten i Jernbanegade og hvor man 

kan henvende sig hvis man har problemer, ønsker en Smart tv boks 

eller andet som vedrører TV, Radio eller Bredbånd. 

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. 

En del af den aftale der er indgået med Stofa er at sidst på året samt 

første halvdel af 2019, vil Stofa opgradere hele Kolding til DOCIS 3,1 

hvilket betyder at vi kan køre endnu hurtigere bredbånd igennem 

vores kabler, ja helt op til 1 GB. Dette er en nødvendighed da flere 

og flere streamer deres kanaler, hvilket også ses på nedgang i 

medlemstallet. Gratis bærelinie inkl modem 4/1 GB, kræver dog 

kabelopkobling. Web tv to go i europa pr ¼. 
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Nedgang i medlemstallet er en af de ting som bestyrelsen har 

arbejdet med på det seneste og vi er blevet enige om at arbejde 

henimod at fusionere Mariesminde med en større forening i løbet af 

nogle år. Vi har ikke travlt da vi jo har en god og sund forening men 

vi ser at medlemstallet er faldende fra år til år og ikke retfærdiggør 

en 5 mands stor bestyrelse. Det vigtigste for bestyrelsen er, at vi får 

det gjort på bedste måde for vores medlemmer. Det som også har 

fået os til at tænke i de baner er, da vi lå i forhandlinger med de 

forskellige udbydere af TV, var en afgørende faktor at en større 

forening står meget bedre i forhandlingsøjemed. For at vi kan 

fusionere med en anden forening er der en række ting der skal 

gennemføres, bl.a. vedtægts ændring i Mariesminde GF, hvad skal 

der ske med Antenneforeningens midler og ikke mindst, hvor og 

hvordan får vi de bedste betingelser. Det er de ting som vi i den 

kommende periode arbejder henimod. 

Jeg vil benytte lejligheden til takke den resterende bestyrelse for det 

arbejde der er lagt i 2017. 

 

 

 

 

 

 


