Bestyrelsens beretning for perioden 01.04.2015 31.12.2015.
Indledning:
På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for perioden fra d. 01.04.2015 frem til d.
31.12.2015. Sidste år besluttede vi at ændre vores regnskabsår og dermed afholdelse af
generalforsamlingen. Det betyder vi nu følger kalender-året og hvor vi tidligere afholdte
generalforsamling i maj måned bliver det nu hvert år i februar måned.
Beretningen indeholder en status på arbejdet de forløbne 9 måneder og en kort indblik i hvordan vi
ser fremtiden.
Bestyrelsen:
På sidste generalforsamling fik vi valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter. Som
nogen af jer sikkert husker blev der lavet en aftale i den ”gamle bestyrelse”, at dem der tabte
kampen om valg at leverandør skulle udtræde af bestyrelsen. Da det som bekendt - af medlemmerne
blev besluttet med 70 % af stemmerne at fortsætte samarbejdet med Stofa - betød det at Ole
Stanstrup, Ove Jan Christiansen og de 2 suppleanter Peter Dement og Jørgen Poulsen udtrådte af
bestyrelsen og som suppleanter.
Dette for at sikre ro og den valgte bestyrelse kunne arbejde efter fælles mål.
Som formand må jeg sige at stemningen i bestyrelsen er blevet helt anderledes og med fokus på
vores vigtigste opgave, nemlig at varetage medlemmerne interesse efter bedste evne.
I løbet af året valgte vi at opsige den samarbejdsaftale vi havde med OS data. Aftalen med OS data
indeholdt en række IT-forhold og serviceydelser som vi vurderede var behov for at blive
understøttet i omkring overgangsfasen, hvor vi ændrede bestyrelsessammensætningen ved
generalforsamlingen sidste år.
OS data er identisk med den tidligere formand for Mølholm Antennelaug
Med den ny bestyrelses vurderede vi det var en dyr løsning for MAL på den lange bane og
undersøgte andre muligheder. Det er nu lykkedes at finde andre og billigere muligheder og derfor
opsagde vi den aftale efter de gældende regler vi havde indgået med OS DATA.
Vores arbejde i bestyrelsen var i begyndelsen, at få afklaret de enkelte bestyrelsesmedlemmer
kompetenceområder samt en fornuftig rolle- og opgavefordeling der har haft til hensigt at få det
enkelte bestyrelsesmedlem til at yde det bedst mulige.

Vi vurderer vi er kommet godt i mål med denne opgave og ser frem til det forsatte samarbejde i
bestyrelsen.
Konstituering:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:
Formand:

Lars Olesen

Næstformand: Søren Christensen
Kasserer: Erik Ankjær
Sekretær: Karsten Ransby Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Marianna Bach
1. Suppleant: Anders Bak
2. suppleant: Knud Højgaard

NY STOFA-aftale pr. 01.06.2015 :
Som det er kendt indgik vi i 2015 en ny aftale med STOFA med start d. 1. juni 2015. Hvad
indeholder så den ny aftale?
Hvis vi kan sige det i overskiftsform betyder den ny aftale følgende:
•

MAL overgår til Stofas standard-pakker

•

Et økonomisk tilskud over en 6 periode til MAL.

•

Opgradering af MAL’s anlæg

Overgangen til STOFA standard-pakker skete den 2. juni sidste år og vi havde som bestyrelsen
valgt at lave en STOFA-info-dag i forlængelse af denne omlægning og denne blev afviklet 2 dage
senere nemlig d. 4 juni. Mere end 200 medlemmer mødte frem så det må betegnes som en succes.
Uden at komme for meget ned i selv aftalen med Stofa kan det nævnes – at aftalen på en række
områder - giver I medlemmer en række fordele, men også på enkelte områder begrænset vores
valgfrihed.

Hvad betyder disse standard-pakker? Det betyder, at de enkelte pakker er låst fast med et
programudbud og for mellempakkens vedkommende er den også låst fast i fælles pris, nemlig kr.
335 pr. måned i 2016, som Stofa anvender til markedsføring på landsplan i bl.a. TV.
Den anden del og ikke uvæsentlige - er det økonomiske tilskud fra Stofa over den 6-årige periode som er med til at sikre foreningens økonomi – specielt også med baggrund i at foreningen tilbage i
2010 stiftede en gæld ved udbygningen af anlægget.
Det sidste vigtige område - omkring opgradering af anlægget - er et område vi som bestyrelse har
sat i fokus på i samspil med Stofa. Vi er påbegyndt dialogen på dette område og vil i den nærmeste
fremtid lave en plan for dette vigtige område.
Vores samarbejde med STOFA foregår nu i en helt andet tone end tidligere og målet er at vi
fortsætter med den linje og styrker det til gavn og glæde for MAL-s medlemmer

Analog sluk:
Som vi allerede introducerede i beretningen sidste år vil det analoge signal blive lukket. For
Mølholm Antennelaug skete det d. 1. december 2015.
Som det har været beskrevet i dagspressen er det et forløb alle antenneforeninger - uanset hvilken
udbyder man har - skal I gang med eller har udført.

Nye muligheder i MAL :
Fra d. 01.01.2016 er det nu også blevet muligt at få BREDbånd-only samt 300/40 MBIT.
Vi vil som bestyrelsen løbende sikre at alle de nye muligheder også bliver et tilbud i MAL’s
område, dog under hensyntagen til økonomi og praktik.
Som det også har været fremme i pressen arbejder vi på i fællesskab med STOFA at kunne
præsentere mit STOFA TV. Et produkt, hvor medlemmerne via en boks kun køber og betaler for de
kanaler de ønsker og har behov for.
I disse måneder er STOFA også i gang med en ny prispolitik på området med bredbånd. Alle
medlemmer der har STOFA bredbånd vil blive tilskrevet direkte.

TEKNIKKEN:
En af de vigtigste forudsætninger for at få den rigtige og mest optimale lyd- og billedkvalitet er at
installationer i den enkelte husstand er i orden.
Der kan være mange forhold der spiller ind, men generelt anbefaler vi at når der er nogle problemer
kontakt da naboen. Hvis naboen har problemer er det som regel noget med anlægget vi sammen
med STOFA skal have kigget på.
Er det ved den enkelte husstand er det som hovedregel forhold på den enkelte husstand der ikke
fungerer og der skal tilkaldes en tekniker.
Grundlæggende anbefaler vi mange gange at man kan få lavet et tjek for kr. 299,00 ved STOFA.
Efter gennemgangen vil teknikeren meddele hvilke forhold der skal forbedres og den samledes
omkostning hertil.
På hjemmesiden homeconnect.me kan I få lidt råd omkring dette vigtige område.

Samarbejde og dialog med andre antenneforeninger:
Som noget nyt har vi etableret dialog og samarbejde med andre antenne foreninger i Vejle, der har
STOFA som udbyder. Pt. har vi dialog med Bredballe og Nyboe og tilsammen har vi ca. 8-9.000
medlemmer
Vi har mødtes nogle gange og fokus har været hvordan vi kan styrke fællesskabet samt almindelig
erfaringsudveksling.
For os har det været udbytterig at mødes i dette uforpligtende forum og ser frem til at udbygge dette
netværk.

Økonomi:
Som det fremgår at vores regnskab og efterfølgende budget ser vi positivt på fremtiden, men det vil
vores 2 økonomiansvarlige komme nærmere ind på senere.
Som jeg sagde indledningsvis er regnskabet for en 9 måneders periode, men det nye budget er for
en 12-måneders periode med baggrund i de ændringer vi besluttede på sidste års generalforsamling

Nogle af de forhold der kommer i fremtiden er der skal foretages investeringer i anlægget. Nogle af
tingene er inkl. i den nye aftale med STOFA, men det forventes at der skulle bruges yderligere
midler i den forbindelse.

Fremtiden:
I bestyrelsen er vi meget bevist omkring de ting der sker omkring os med ikke kun på TV-markedet,
men også bredbånd, telefoni m.m. og vi vil bruge den fornødne tid til at sætte os ind i tingene
Udover de forhold jeg har nævnt med Teknikken og sikring af vores anlæg er opdateret kan nævnes
følgende:

-

Tendenserne er pt. ret klare på TV markedet, nemlig folk går ned i mindre pakker og
tilkøber kanaler i FRITvalg. Vi vurderer at have en af de mest attraktive grundpakker for en
pris af kun kr. 150,00 pr. måned. Grundpakken indeholder bl.a. betalingskanalerne TV2,
Kanal 5, TV3, DK4 og ikke mindst TV2 Charlie. Dvs. for kr. 1.800 årligt har vi samlet alle
disse kanaler i grundpakken. Skulle man mangle en eller 2 kanaler kan de tilkøbes i FRITvalg.

-

TV på alle platforme for også et nyt og ikke uvæsentligt fokusområde, idet det nu er muligt
at se TV på smart-phone, I-pad m.m

-

Bredbånd sætter også i den kommende fremtid nye dagsordener, idet streamingtjenester får
et større del af markedet og nogle eksperter vurderer at denne form for TV overhaler det
nuværende i 2020

-

Et område vi har set skaber flere kunder/medlemmer er en god og lokal markedsføring, hvor
en del af vores beboere i området mange er uvidende om de mange muligheder man har i
Mølholm Antennelaug.

Dette var så beretningen for de forløbne 9 måneder og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
tak til den samlede bestyrelse herunder suppleanter for et godt samarbejde.
Endvidere vil jeg sige tak til Jørn Holst og STOFA. Synes vi har fundet en samarbejdsform der
passer fint med både jeres og vores intentioner med medlemmerne i Mølholm Antennelaug.

TAK for opmærksomheden

