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Jeg vil gerne starte med endnu engang at byde velkommen til den ordinære
generalforsamling i Stenstrup Antenneforening.
Det har været et år, hvor der er sket rigtig meget i foreningen.
Det blev jo på den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at indføre
fordelsaftalen, som der forinden var blevet orienteret ganske grundigt om.
Fordelsaftalen blev implementeret af to gange. Kort før sommerferien fik vi det frie
digtiale TV. Her kunne alle vores kanaler ses i fuld digital kvalitet på alle fjernsyn i
huset. Samtidig fik vi en hel del ekstra TV kanaler. Disse kanaler fik vi gratis i resten
af 2011.
Resten af fordelsaftalen blev indført i foreningen i løbet af september måned. D.v.s
rabat på zaptorkort, fri adgang til start forfra og arkivkanalen fra DR, det gratis
telefonabonnement samt Web TV.
Jeg har haft møde med Sydbo, som skal bygge en institution på Stationsvej, over for
den gamle foderstof. De vil meget gerne tilsluttes Antenneforeningen. Byggeriet
starter her til foråret og skal være færdig om et år. Hvornår vi går i gang med at
signalforsyne området, ved vi ikke helt endnu, men det kan ikke vare længe. Der er
flere interesserede på Stationsvej, som gerne vil med.
Vi vidste jo, at der efter nytår ville ske store forandringer på TV siden. TV2 bliver til
en betalingskanal, og vi skulle tage stilling til, om kanalen stadig skulle blive i den
lille pakke, eller om vi skulle placere kanalen i den store pakke. Vi syntes dog, at
valget var ganske let. TV2 skal ligge i den lille pakke. Kanalen er så integreret i
medlemmernes hverdag, at alle skulle have adgang til den. Det lå dog fast, at pakken
så ville stige.
Det lå også fast, at TV sending i MPeg 2 standard ville ophøre og i fremtiden kun
udsendes i den noget nyere og meget bedre MPeg4 standard..
Begge dele krævede en del planlægning. Det krævede dog for vores forening kun en
mindre investering i udstyr, idet størstedelen af hovedstationen allerede var MPeg4
klar.

På grund af de stigende program og pakkepriser havde der i længere tid været
arbejdet med en tredje TV pakke. Den vender jeg tilbage til om lidt.
Det sammenholdt med de stadig stigende antal pakkeskift og til-og fraflytninger i
lejeboligerne på Morten Peders Vej gjorde, at arbejdspresset for vores kasserer blev
for stort.
Vi besluttede derfor i bestyrelsen at indgå en administrationsaftale med Stofa. Stofa
har administrationsaftale med rigtig mange foreninger efterhånden. Det vil sige, at al
opkrævning af kontingent fremover klares af Stofa. Stofa betaler så for os ud af
kontingentet programafgifter, koda og copydan samt moms. Vi får så det
overskydende kontingent samt et færdigt regnskab tilsendt kvartalsvis.
Opkrævning vil fremover også ske kvartalsvis forud. Det vil fordele medlemmernes
udgifter på en mere hensigtsmæssig måde. Fremover vil det også være muligt at
tilmelde sig betalingsservice
Når medlemmerne fremover henvender sig til Stofas kundeservice, vil de være i stand
til at yde en bedre service, idet de nøjagtig kan se, hvad medlemmet allerede har af
udstyr, bredbånd og tvpakker.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at arbejdet med administrationsaftalen har været særdeles
frustrerende for bestyrelsen. Det har taget Stofa for lang tid at få de sidste ting i
aftalen klar. Vi har derfor heller ikke i starten af året kunnet udsende girokort på
kontingent til vores medlemmer. Alle skulle dog nu have modtaget et girokort, og
fremover vil det køre i faste rammer kvartalsvis. D.v.s man modtager girokort i
december, marts, juni og september til betaling måneden efter.
Jeg omtalte før den tredje TV pakke eller mellempakken, som den i virkeligheden er.
På grund af de stærkt stigende programafgifter har vi og Stofa fundet det nødvendigt
at sammensætte programmerne på en anden måde, for at holde kontingentet nede på
de mest populære programmer.
Alle skulle have modtaget en kuvert fra os med kanaloversigt og et pakkeskiftkort,
som man blot skal udfylde og indsende. Portoen er betalt.
I morgen bliver der derfor af indført en mellempakke, som vil komme til at koste kr.
3300 pr år. Den indeholder de mest populære TV kanaler. Fordelingen af kanaler kan
ses i den omdelte kanaloversigt. Denne pakke vil koste det samme, som vores store
pakke har kostet i 2011.
For dem som vælger mellempakken, vil det være gratis at skifte fra den store eller
lille pakke.

Vi prøver jo af al magt at holde kontingentet på et acceptabelt niveau, men de
stigende omkostninger gør det svært.

Pakkepriserne vil iflg. bestyrelsen derfor for 2012 komme til at se ud som følger:
Pakke 1 kr. 1900
Pakke 2 kr. 3300
Pakke 3 kr. 4595
Disse priser skal dog vedtages senere under punkt 6 fastsættelse af kontingent.
Jeg omtalte på sidste generalforsamling brugerafstemning. Vi har simpelthen ikke
kunne nå det. Det er ikke glemt, men kommer senere.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

