
Fællesantenneforeningen for MARIESMINDE-Området 

Referat af den ordinære og ekstraordinære generalforsamling mandag, den 20. marts 2017. 

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Gordy Strømdahl, der 

enstemmigt blev valgt. 

Gordy Strømdahl takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og derfor beslutningsdygtig, idet samtlige husstande havde modtaget indkaldelsen omkring 

den 3. marts. I indkaldelsen var angivet, at der ville blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i 

forlængelse af den ordinære, idet der i vedtægtsændringen, kun var tale om en uvæsentlig tilføjelse 

til §14 stk. A. Såfremt medlemmerne ønskede en uddybning af beslutningen, kunne de henvende sig 

til bestyrelsen. Ingen havde ønsket dette, hvorfor indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling 

ligeledes blev erklæret lovlig og generalforsamlingen beslutningsdygtig. 

Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 

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 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. 

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. 

ASIK´s 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. 

 

 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til beretningen. Der blev spurgt, om det havde relevans, 

at Mariesminde antenneforening stadig består, i stedet for at vi melder os ind i AFIK. Lars Akselsen 

svarede hertil, at der p.t. ikke er planer om at vi melder os ind i AFIK, grundet omstændigheder som 

ikke på nuværende kan uddybes nærmere.  

ASIK´s aftale med Stofa udløber med udgangen af 2017. I den anledning har ASIK, i samarbejde 

med et konsulentfirma, pt kontakt til et antal udbydere. Skulle det ende med, at vi vælger en anden 



udbyder end Stofa, vil der forestå et kæmpe arbejde, idet samtlige brugere skal have ny mail-adresse 

o.l. Oplysningen er relevant, da vi er en del af ASIK. 

Når der er indgået en ny aftale med en udbyder, vil bestyrelsen vurdere om det er til gavn for vores 

medlemmer, ellers vil der findes et alternativ. 

Gordy Strømdahl spurgte, om vi var vidende om, at Stofa var interesseret i køb af vort anlæg. Dette 

blev bekræftet. 

Der blev spurgt, om vore kabler er i orden. Der blev hertil svaret, at op imod fibernet, er vore kabler, 

det blev nedlagt i 1960-erne, stadig velfungerende og forventes at kunne holde i adskillige år endnu. 

2016 er forløbet rigtig godt. Vi har kun 2 steder måttet udskifte kabler. 

Lars Akselsen oplyste, at han var genvalgt til bestyrelsen i ASIK for endnu 2 år. Der har i 2016 været 

afholdt ca 42 møder bl.a. møder i forbindelse med vore forhandlinger med udbyderne. 

Kim Søndergaard aflagde herefter regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Til forskel 

fra 2015, hvor vi opkrævede kontingent og pakkeafgift, bliver såvel kontingent til foreningen som 

pakkeafgift opkrævet af Stofa 4 x årligt. Stofa sender så vort kontingent til os. 

Herefter blev regnskabet kort gennemgået. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet, 

hvilket ikke var tilfældet og regnskabet godkendtes. 

Derefter gennemgik Kim Søndergård budgettet for 2017. Der var heller ingen spørgsmål til dette og 

det godkendtes enstemmigt. 

Tilføjelsen til § 14, stk. A ”så vidt det er muligt” blev vedtaget og på den efterfølgende ekstraordinære 

generalforsamling endeligt vedtaget. 

Der var ikke indkommet forslag, der ikke kan henføres til vedtægterne. 

De 2 revisorer og 1 revisorsuppleant blev enstemmigt genvalgt. 

Under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende 

bemærkninger.  

Formanden takkede for fremmødet og udtalte, at vi godt kan mærke, at medlemmerne kontakter Stofa, 

når der er problemer, men sagde også, at man var velkommen til at ringe til ham, hvis der var tale om 

småting. Skulle han ikke selv kunne ordne det, ville det blive givet videre til Stofa. 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen. 


