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Velkommen til den årlige generalforsamling.  Det er jo dejligt, at vi igen kan være 
her på plejehjemmet. 
 
Der er jo sket rigtig meget i foreningen i år. Vi er nået der til, hvor vi nok ikke sætter 
flere analoge kanaler på antennen.  Alle kommende programmer udsendes digitalt. 
 
Vi mangler endnu, at kunne tilbyde et digitalt spejl af vores analoge programpakke, 
men det arbejdes der kraftigt på, og det bliver i år. 
Det ville medføre en betydelig investering, hvis vi besluttede at få det gennemført 
straks. 
 Vores analoge programpakke har heldigvis en meget høj kvalitet. 
 
Der har jo været stor omtale vedr. sluk for det analoge signal den 1. november, men 
vores forening kunne imødese dette med sindsro, idet vi var godt forberedt. Alle 
vores programmer nedtages digitalt. 
 
Den første november gik Danmarks Radio i luften med flere nye kanaler, 6 stk. i alt. 
DR-HD, DR-Ramasjang, DR-Update, DR-K, Folketingskanalen og TV2-Fyn +.  
Disse kanaler kan kun modtages, hvis man har et fjernsyn med DVB-C tuner. HD-
kanalerne kan kun modtages, hvis fjernsynet også har Mpeg-4. 
 
Vi kan tilbyde en rigtig bred vifte af tilbud fra Stofa. Her kan nævnes lynhurtigt 
bredbånd op til 50 Mbit samt telefoni enten fast pris eller efter forbrug. 
 
Der er stadig mange, som ikke har fladskærm og dermed ikke kan modtage de nye 
kanaler.  De har nu også fået mulighed for at se alle de digitale kanaler ved at købe 
Zaptorboksen uden kort til en pris af kr. 849. Man kan så, hvis man får lyst, senere 
opgradere boksen med nye programpakker. 
 
Har man et fladskærms-tv med indbygget kortlæser, kan man spare ved at købe et 
CA modul og derved slippe for en del kabler, men man får stadig mulighed for 
abonnere på mange tv-pakker. 



Fordelen ved Zaptorboksen er de ekstra fordele, den giver mulighed for: Man kan 
leje ca. 500 film, TV-guide 7 dage frem samt start forfra/sætte et program på pause. 
 
Det har samlet givet vores medlemmer mange muligheder, som vi også kan mærke, 
der bliver taget godt imod.  Der er stadig flere, som benytter sig af tilbuddene. 
 
Alt dette førte også til at vi gerne ville have mulighed for at informere alle vores 
medlemmer meget bedre. Der er mange oplysninger, som vi simpelthen ikke kunne 
have på vores infokanal.  
Som vist alle ved, har vi derfor fået lavet en hjemmeside: www.stenstrup-
antenneforening.dk    
Det har været en rigtig stor succes. Hjemmesiden har været besøgt mange hundrede 
gange siden den gik i luften i december måned. 
Det er via vores hjemmeside muligt bestille de forskellige ydelser, vi kan tilbyde, 
bl.a. ændring til en anden tv-pakke, end den man har. 
 
Hjemmesiden giver også den fordel i forhold til vores infokanal, at den kan ses af 
eventuelt kommende medlemmer rundt omkring i byen.  Det er vores vindue til 
omverdenen, som viser, hvad Stenstrup Antenneforening kan tilbyde. 
 
Vi beholder selvfølgelig Infokanalen, idet ikke alle har adgang til en computer, og vi 
deler den i øvrigt også med Beboerforeningen. 
 
I forhold til mange meget større antenneforeninger er vi helt fremme teknologisk. Vi 
har netop her i januar måned fået vores årlige eftersyn på vores anlæg, og der var 
kun ganske få rettelser. Det viser bare, at vi har et godt og solidt anlæg. 
 
 
Vi skal på et senere punkt behandle vores vedtægter. Vores vedtægter har ikke 
været ændret siden foreningens opståen.  Det kan give anledning til problemer, men 
det vil jeg komme ind på under punktet.   
Det har vist sig mere omfattende end først antaget.  Ændringerne vil dog ikke i det 
daglige kunne mærkes af medlemmerne. 
 
Fremtiden bliver uden tvivl digital. Som jeg nævnte tidligere købe vi ikke flere 
analoge kanaler, men vi bliver selvfølgelig ved at udsende dem vi har analogt, så 
længe det overhovedet er muligt. 

http://www.stenstrup-antenneforening.dk/
http://www.stenstrup-antenneforening.dk/


Men vi ved jo også at medlemmerne udskifter deres gamle fjernsyn til fladskærme, 
og man skal ved købet være meget opmærksomme på, hvad der skal til for at se 
fjernsyn i en antenneforening. 
DVB-C  og MPeg4 og som det mindste HD Ready, men helst full HD 1080 dpi 
 
Vi har i løbet af foråret/sommeren planer om, at holde et åbent hus i vores 
hovedstation for at vise, hvad vi kan vise, hvad Stenstrup Antenneforening kan 
tilbyde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


