
 

Referat fra generalforsamlingen 17. februar 2015. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Allested-Vejle Fritidscenter. Det var ikke det store tilløbsstykke, da kun 

18 deltagere var mødt op. 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til valg af dirigent.  

Inger Merete Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent. 

Inger Merete takkede for valget og kunne konstatere generalforsamlingen var lovlig indvarslet nemlig i 

Midtfyns Posten d. 27./ 1. 2015. Herefter gav Inger ordet videre til formanden til aflæggelse af beretningen 

for året 2014. 

Punkt 2. Formandens beretning. 

Formanden (Buller) kunne fortælle, at der i året der er gået har været en del udfordringer for bestyrelsen. 

Der er mange udbydere på markedet og alle skal overgå hinanden med hensyn til udbud af gode TV-

pakketilbud, frit valg af TV kanaler, internethastigheder og det bliver vildere og vildere. Vi har holdt en del 

møder med Stofa, dels for at få lavet en struktur som kan konkurrere med de tilbud der til stadighed 

kommer. Det går ud på at vi på et eller andet tidspunkt måske skal overveje at komme over på en anden 

portal ved Stofa, med henblik på større og bedre valgfrihed, selv nede i grundpakken. Vi kan jo se at en del 

af vores medlemmer med pakke 1, har valgt at få en kortlæser eller en Stofa-box til deres tv, for at kunne 

købe enkeltkanaler, og da konkurrencen er hård bliver vi også nødt til at være skarpe på det område, så det 

arbejder vi stadigvæk lidt med. 

Vi har fået en henvendelse fra Gl. Allested, om der var mulighed for signal i det område. Vi har undersøgt 

mulighederne, men med økonomien i vores lille forening, vil det blive alt for stor og dyr en opgave. Vi fik 

ellers lagt et trækrør i jorden, i forbindelse med man etablerede cykelsti ned til præstegården i den tro, at 

det var lige til at gå til, men med de krav der stilles til antenneanlæg i dag, har vi ikke mulighed for at starte 

projektet.  

 Vi har også haft et møde med ”Energi Fyn” med henblik på et eventuelt samarbejde, men da vi har en 

kontrakt med Stofa, som vi ikke sådan lige kan komme ud af, bliver det ikke til mere, men nu har vi startet 

en dialog, som vi måske kan få glæde af på et senere tidspunkt. 

Ved gennemgang af vores forsyningsanlæg er der kommet forslag fra Stofa på nogle forbedringer, bl.a. 

udskiftning af nogle forstærkere til en type med overvågning. I den forbindelse har vi kontakt med et par 

andre serviceudbydere, så vi ikke bare lige takker ja til Stofa, uanset hvad de kommer med af forslag. Det 

skader vel heller ikke med lidt rådgivning fra anden side, så vi har andre end Stofa til at se på hvad der er 

nødvendigt. 

 I den forbindelse kan jeg oplyse at der inden så længe vil blive slukket for de analoge programmer. Årsagen 

til dette er, at de fylder rigtig meget i vores net og at der vil blive brug for mere plads til diverse service på 

de frekvenser vi bruger nu. Der vil også blive brugt endnu flere frekvenser til mere mobiltelefoni i 

fremtiden, men vi håber ikke vi får de samme udfordringer som vi have sidste gang, med indstråling på 

diverse defekte husinstallationer. Når vi nu er inde på det med husinstallationer så husk, at hvis man 

oplever dårlige signaler, diverse udfald, pixelering osv. kan det meget let være inde hos jer selv problemet 

ligger. Vor tids digitale TV signaler er utrolig følsomme for ældre stikdåser, gamle kabler osv. så derfor, hvis 

der er problemer, så spørg naboerne om de har samme problemer. Hvis ikke naboerne har problemer, så 



ring til Stofas ”Call center” og bestil en servicegennemgang af jeres anlæg. Stofa har en fast fornuftig pris på 

dette.  

Mener i det er noget besværligt noget så kontakt en af os i bestyrelsen, så vil vi hjælpe jer med kontakten 

til Stofa. Vi mener selv vi har et meget stabilt signal her i byen. Spørger vi Stofas Call center, er de fleste 

opkald herfra blot om hjælp til opsætning af modem og tv. 

Beretningen ved formanden blev sat til debat, afstemning og enstemmigt godkendt. 
 

Punkt 3. Beretning af regnskab v. kassereren.  
Tommy gennemgik regnskabet, som også blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det kommende regnskabsår.  
Her blev det vedtaget at fortsætte uændret i 2015.  
 
Punkt 5. Behandling af indkommende forslag. 
Her er der et forslag fra bestyrelsen, som foreslår at ”Møllebakkens Antennelaug” kommer over på Stofas 
”Fordelsaftale 3”(som det hedder). 
For at gøre rede for hvad dette forslag går ud på, havde bestyrelsen fået Tom Andersen, (Key Account 
Manager for Stofa Fyn), til at forklare hvad den fordelsaftale indeholder. 
Tom gav en god forklaring, også (via slideshow, så alle kunne følge med på lærredet), i hvad fordele vi 
allerede har nu, og hvad der yderligere er af fordele i aftale 3.  
Naturligvis blev der stillet en del spørgsmål ved fremlægningen af aftalen, som blev besvaret på bedste vis. 
Bestyrelsen har haft en del møder og tovtrækkerier med Stofa om emnet, men er kommet til det resultat, 
at det er en god og fornuftig aftale for både foreningen og medlemmerne. 
 
Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 
Hvad ændringerne går ud på, vil alle vore medlemmer naturligvis få på skrift i god tid inden vi laver om på 
noget og der vil også komme mere om emnet her på hjemmesiden. 
 
Meningen er så, at Stofa får alt det tekniske gjort klar her i foråret, således at vi kan komme over på den 
anden platform til juni. Vi skal gerne have overgangen til at gå så gnidningsløst som muligt, og så har vi også 
lidt tid til at vende os til tanken. 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse.  
På valg er Tommy Henriksen, Finn Frederiksen og Kaj Toft. Alle blev genvalgt. 
 
Punkt 7. Valg af suppleanter. Valgt blev, 1. suppleant  Henning Hansen, 2. suppleant  Kurt Pedersen. 
 
Punkt 8. Valg af revisor.  Jørgen Olsen blev genvalgt. 
 
Punkt 9. Eventuelt. Inger Merete takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordet videre til 

formanden, som også takkede forsamlingen for et godt møde. 

    Med venlig hilsen  

           Bestyrelsen. 

      

 

 

 


