
 

Bestyrelsens beretning 2014 

Bestyrelsen 

Der er i de senere år sket rigtigt meget inden for antenneforeninger, og jeg vil i denne beretning 

sige lidt om det forgangne år og om vores forventninger til fremtiden i Mølholm Antennelaug. 

 

Efter generalforsamlingen 2013 konstituerede bestyrelsen sig med 

Formand -> Ole Stanstrup 

Kasserer -> Erik Ankjær 

Sekretær -> Lars Olesen 

 

Og Karsten Ransby Nielsen og Ove Jan Christiansen som bestyrelsesmedlemmer, samt Marianna 

Bach og Margit Henriksen som suppleanter. 

Efterfølgende er der sket lidt ændringer i bestyrelsen. 

Karsten Ransby Nielsen valgte i løbet at året at trække sig fra bestyrelsen, hvorefter suppleant 

Marianna Bach indtrådte i bestyrelsen. 

 

Suppleant Margit Henriksen blev i oktober 2013 ramt af sygdom og efter 7 måneders sygdom 

døde Margit den 7. maj 2014. 

Det er med sorg og meget uventet, at vi måtte sige farvel til Margit. 

I bestyrelsen havde vi siden generalforsamlingen sidste år (maj 2013) og indtil oktober 2013 

glæden af Margits gode og hyggelige selskab, hvor vi altid oplevede Margit velforberedt og med et 

stort engagement i bestyrelsens arbejde. 

 

-- 

Siden generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen afholdt 12 bestyrelsesmøder. Der ud over har 

der været en del møder med nuværende leverandører, mulige fremtidige leverandører og 

sammenslutninger inden for antenneforeningsområdet. 

Der ud over har 2 af bestyrelsens medlemmer på studietur med Stofa til London, med det formål 

at samle erfaringer fra de andre deltagende foreninger. 

 

 



 

Udbud i Antenneforeningen: 

Antenneforeninger er ikke længere bare TV. 

Længe har det været udvidet med også Internet og Telefoni. 

Siden er også FritValg med tilkøb af TV kanaler, Arkiv, start ForFra og leje af film kommet med. 

Det har også betydet, at der for at gøre plads til nye muligheder, er blevet fjernet analog TV 

kanaler, således at det kræver et digitalt TV eller en boks med MPEG4 for at se alle kanalerne. 

Fremadrettet er forventningen, at alle analog kanaler forsvinder inden for få år. 

Vi fornemmer, at medlemmerne ikke har overblikket over alle disse muligheder, og vil i de 

kommende år forsøge at få øget kendskabet til alle disse muligheder. 

 

I november 2013 afholdte vi en programafstemning mere, men denne gang kun elektronisk. 

Der blev gjort et stort arbejde med artikler i pressen omkring vores afstemning og nyhedsbrev. 

Resultat blev at nyhedsbrevet nåede op på 219 tilmeldte, hvoraf 188 ønskede information 

omkring brugerundersøgelser, hvilket svarer til knapt 10% af vores medlemmer. 

153 husstande ud af de 188 tilmeldte deltog i afstemningen, hvilket svarer til en svarprocent på 

cirka 81%. 

Sammenholder vi afstemningen i november 2013 med afstemningen udsendt på papir i 2011 til 

alle medlemmer, samt Wilkes programundersøgelse i 2013 for hele region Syddanmark, ligger 

resultatet meget ens, bortset fra at der er kommet en del nye kanaler til. 

 

1. maj 2014 omlagde vi indholdet i de 3 TV pakker. 

Det betød at nye kanaler kom til og andre udgik. Sammensætningen er blevet valgt af bestyrelsen 

ud fra en vurdering af programafstemningens resultat, pakkernes samlede økonomi og bredden i 

udbuddet. 

Vi må forvente, at der minimum én gang årligt skal omlægges TV pakker, selv om vi er klar over at 

det giver nogle gener med indstilling af TV’et i flere husstande. 

 

Service 

For bestyrelsen er det vigtigt at alle medlemmer kan få en god service hos vores leverandører, og 

at det er nemt at få kontakt til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen oplever, at vores fælles telefonnummer og support-system via e-mail til at kontakte 

bestyrelsen fungerer godt, og det bruges i høj grad af vores medlemmer. 

 



 

Kundeservicen hos Stofa har i lang tid fungeret godt, men vi må konstatere, at der siden starten af 

marts 2014 har været store problemer på dette område i forbindelse med Stofa’s sammenlægning 

med SE. Vi har selvfølgelig påtalt dette over for Stofa, og vi ved at de har forsøgt at forbedre dette 

område og er opmærksom på problemet. 

 

Økonomi 

Bestyrelsen arbejder hele tiden med budgetopfølgning, og der har i det seneste år ikke været det 

store at bemærke i forhold til sidste års budget, ud over at det er lykkedes at opnå en positiv netto 

rente i banken. 

Der har i de tidligere år været et udstående hos medlemmerne, som Stofa har forsømt at sende til 

inkasso jf. de indgåede aftaler. Efter regnskabets afslutning er der opnået en aftale, hvor Stofa 

påtager sig tabet af de kr. 62.000,- excl. moms, og udbetaler disse til antennelauget. 

 

Kommunikation 

Med den stigende grad af muligheder og ændringer, kræver det også en del kommunikation til 

medlemmerne. 

Som vi tidligere har informeret om, vil vi sørge for at hjemmesiden altid er opdateret og at der 

udsendes elektroniske nyhedsbreve, der sikrer medlemmerne de nødvendige informationer. 

Info-kanalen vil også blive bibeholdt endnu, men informationsniveauet vil være lavere end på 

hjemmeside og nyhedsbrev. 

 

Fremtid 

Der er en del udfordringer i fremtiden. 

Internt i husstandene stilles der større krav til kablerne, forstærkere og fordelere. 

De fleste problemer med dårligt signal og forstyrrelser skyldes de interne installationer i 

husstandene. Opleves der problemer kan Stofa gennemgå disse for kr. 299,-. 

Også det overordnede kabelnet kræver løbende udvidelse i takt med de nye krav til produkter. 

Da vores nuværende binding med Stofa ophører pr. 1/6-2015, er bestyrelsen i gang med at 

undersøge mulighederne for at fremtidssikre foreningen. I forbindelse med indgåelse af en ny 

aftale ønskes det at fremtidssikre kabelnettet, men i høj grad også at sikre en bedre økonomi, så 

TV pakkerne kan komme ned i pris. Mere herom i punkt. 4a. 

 

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 


