
Referat 2016. 

Generalforsamlingen	  blev	  afholdt	  i	  Allested-‐Vejle	  Fritidscenter	  onsdag	  d.	  16.	  marts	  2016.	  	  

14	  deltagere	  foruden	  bestyrelsen	  var	  mødt	  op,	  så	  det	  var	  ikke	  det	  helt	  store	  tilløbsstykke.	  

Formanden	  bød	  velkommen	  til	  de	  fremmødte	  og	  gik	  herefter	  over	  til	  dagsordens	  punkt	  1,	  som	  er	  valg	  af	  dirigent.	  

Inger	  Merete	  Pedersen	  blev	  foreslået	  og	  valgt	  som	  aftenens	  dirigent.	  

Inger	  Merete	  takkede	  for	  valget	  og	  kunne	  konstatere	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  indvarslet,	  nemlig	  i	  Midtfyns	  
Posten	  d.	  1./	  3.	  2016.	  Inger	  gav	  herefter	  ordet	  til	  formanden,	  til	  fremlæggelse	  af	  beretning.	  

Formanden kunne fortælle, at 2015 på mange måder har været et meget spændende år.  
Vi har haft en del møder med Stofa og årsagen har været, at Stofa gerne ville tilbyde nogle ændringer i 
vores TV pakker, så de er mere attraktive for medlemmerne. Møllebakkens Antennelaug var en af de sidste 
foreninger på Fyn, som havde det gamle TV udbud fra tiden med ”Canal Digital”, og derfor mente Stofa det 
var tiden, at vi kom med over i Stofas landsdækkende platform, hvor programsammensætning er det 
samme, uanset foreningernes størrelse.  
Der var naturligvis en del andre ting vi skulle forholde os til, da Stofa i samme ombæring tilbød en fordels 
og administrationsaftale.  
Administrationsaftalen gør, at Stofa nu også opkræver kontingent for antenneforeningen. Dvs. der ikke 
mere kommer en separat regning fra Møllebakkens Antennelaug. Det mener vi må være til gavn og glæde 
for alle parter, da der enkelte gange har været misforståelser med de opkrævninger, når de kom fra 2 
steder. Det skulle gerne være slut her efterdags. 
Med andre ord, de opkrævninger medlemmerne får fra Stofa, er alt inkl. og bliver opkrævet én gang i 
kvartalet. Antenneforeningen bliver så afregnet kvartalsvis for det antal medlemmer, som er tilsluttet ved 
udgangen af hvert kvartal.  
 
I fordelsaftalen tilbydes alle medlemmer adgang til alle de nye digitale muligheder, Smart tv, start forfra, 
arkiv, Web tv, Web tv to go, og i 2016 vil der blive tilbudt Bredbånd only, hvor man kan nøjes med kun at 
betale for bredbånd, med de muligheder det giver, f.eks. streamingtjenester.  
Vi i bestyrelsen blev enige om, at indgå den nye aftale med Stofa og den 1./ 6. 15, kom vi over på den nye 
platform.  
I forbindelse med overgangen til den nye platform, blev der også slukket helt for det analoge signal. Vi var 
naturligvis lidt betænkelige med hensyn til, hvor meget kaos det vilde medføre, men Stofa fik orienteret 
medlemmerne på den rigtige måde, så det forløb uden de store problemer.  
 
Der er selvfølgelig nye udbydere på markedet, så vi har mistet en del medlemmer, men lidt positivt er det 
også, at nogle er kommet tilbage igen og det må være ensbetydende med, at det er et godt produkt vi har. 
Der vil naturligvis, fra Stofa side, blive gjort meget for at markedsfører de nye tiltag, der her i 2016 vil blive 
introduceret. Der vil på sigt f.eks. blive 100 % fritvalg, så man ikke er tvunget til en grundpakke for at se tv. 
Allerede nu giver bredbånd only muligheden til en fornuftig pris. Oven i den kan man tilkøbe Smart-tv 
abonnement og købe eller leje en box, så har man utrolig mange muligheder, og det stopper nok ikke her.  
 
Der bliver lige nu gravet en del her i byen. Energi Fyn er ved at etablerer fiber, og har helt imod den aftale 
vi lavede med dem lagt fiber i Spurvelunden, og det forstår vi ikke rigtigt. Vi aftalte med dem i januar 2014, 
at de ikke ville komme ind i vores område. Det er ok de etablerer det i Allested efter forsamlingshuset, men 
aftalen holdt ikke rigtigt som lovet. Det kan vi naturligvis ikke gøre noget ved. Vi kan dog konstatere, at 
prismæssigt kan vi sagtens konkurrere med Energi Fyn og hvad angår bredbåndshastigheder, så kan vi i 
dag tilbyde 300 Mbit, og der vil inden for nær fremtid bliver sat op til 500 Mbit, så det kan heller ikke være 
hastigheden der får medlemmerne til at flytte. Nu skal det ikke lyde som om vi er bitre over at der kommer 
andre udbydere. Der er hård konkurrence inden for alt i vore dage. Vi hører det også fra andre foreninger 
og sådan er det bare alle steder. Stofa skal selvfølgelig være obs. på at tilbyde et godt koncept til nogle 
fornuftige priser og det mener vi Stofa er rigtig gode til lige nu.  
 
Angående vores anlæg så bliver det til stadighed gennemgået og optimeret. I 2015 har vi fået en del nye 
forstærkere, som kan overvåges fra NOC (Stofa). og af den grund skulle det gerne give meget få udfald.  
Stofa gør også det nu, at ved opdatering og store ændringer af hovedstation i Odense, bliver det gjort om 
natten eller tidlig morgen, for at generer mindst muligt.  



Har lige talt med dem på NOC (Stofa) i Horsens, som overvåger vores anlæg og de kunne oplyse, at det er 
meget få opkald der kommer til (Teknisk support) her fra Møllebakkens Antennelaug. Det giver os den 
indikation at tingene virker, og de opkald der er, viser det sig ofte at der stadig er lidt udfordringer med 
dårlige forbindelser eller kabler i husinstallationen, så husk nu at ringe til Stofa Teknisk support tlf. 88 30 
30 20, for at få rettet eventuelle fejl. Gennemgang af husinstallationen koster 399,- kr. inkl. moms, og så 
bliver det hele målt igennem. Hvis der er forstyrrelser på skærmen, så kan det bare være en lille dum ting 
som giver store irritationer. Vi må erkende at husinstallationerne er meget finfølende i vore dage.  
Vi håber og tror på at Møllebakkens Antennelaug stadig har en fremtid her i byen, nok med lidt færre 
medlemmer, men vi synes Stofa gør alt hvad de kan for at hjælpe os, og som vi før har sagt, så har vi ikke 
mulighed for at skifte udbyder, og vi kan heller ikke se hvem det skulle være, som kan give hverken 
billigere eller bedre udbud lige for tiden. 

Beretningen blev sat til afstemning og godkendt. 

Punkt 3.  Inger gav ordet videre til kassereren til beretning af regnskab. 

Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt. Der blev stillet et enkelt spørgsmål angående 
kassebeholdningens størrelse. Hvis udviklingen fortsætter med højere internethastigheder osv. Skal 
anlægget deles op i ”øer” der kræver en del kabelarbejde som er ret bekostelig.   

Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt. 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog en stigning på 5,00 kr /mdr. 
Som blev vedtaget, 

  

Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. 

Her havde bestyrelsen et forslag om ændring i vedtægterne pga. foreningen nu har fået Stofa til at 
opkræve kontingentet. Det betyde i stedet for at betale kontingentet én gang om året, bliver delt i 4, således 
at det betales kvartalsvis, eventuelt sammen med andre ting fra Stofa, f.eks. større TV pakke, bredbånd 
eller telefoni. Ændringerne af vedtægterne blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 6. Valg af bestyrelse. På valg var formanden Jens Ulrik Hansen og bestyrelsesmedlem Henning 
Pedersen. Begge blev genvalgt. 

Punkt 7. Valg af suppleanter.  Thomas Greve Jensen og Kurt Pedersen blev valgt. 

Punkt 8. Revisor var ikke på valg i år.  

Punkt 9. Eventuelt. Her havde vi Tom Andersen fra Stofa runde af, hvor man kunne stille spørgsmål. 

Ordstyrere Inger Merete sluttede af og takkede for god ro og orden, og gav ordet videre til formanden, som 
også takkede forsamlingen for et godt møde. 

                                                                          Bestyrelsen. 

 	  


