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Jeg vil gerne starte med endnu engang at byde velkommen til den ordinære 
generalforsamling i Stenstrup Antenneforening 
Jeg plejer at se tilbage på de begivenheder, der er sket i foreningen. 
 
Vores vedtægter var efterhånden blevet noget støvede og helt utidssvarende. Dem 
fik vi revideret i samarbejde med FDA. 
Resultatet blev rigtig godt. Vedtægterne blev endelig vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling. Vi har nu nogle vedtægter, som kan hjælpe og beskytte vores 
forening, og de kan gælde mange år frem i tiden. 
Vedtægterne kan man finde på vores hjemmeside, og de kan downloades i en PDF 
version. Hvis man ikke har mulighed for brug af computer, er man velkommen til at 
henvende sig til bestyrelsen. 
 
Jeg talte også i den sidste beretning om det digitale spejl. Jeg sagde, at der blev 
arbejdet på sagen, og at vi ville nå at få det i 2010. 
Det løfte kunne jeg ikke holde qua problemer udefra. Udstyret, som skal bruges 
koster omkring  200.000 og skal leveres af Stofa. 
Svendborg Antenneforening, som vi får vores fiberforbindelse fra, har et komplet 
udstyr stående. Foreningen har været utrolig længe om at beslutte sig for en 
fordelsaftale, som blandt flere fordele indebære det digitale spejl. 
Hvis Svendborg Ant. Ikke vedtog fordelsaftalen, vil det førnævnte udstyr blive flyttet 
til Stenstrup. 
Efterfølgende har Svendborg Ant. vedtaget fordelsaftalen, og Stofa skal derfor 
bestille andet udstyr til os. 
 
Fordelsaftalen, som jeg tidligere har omtalt, vil give os rigtig mange fordele: 

 Fri Digital TV som betyder, at man kan se alle vores kanaler i fuld digital 
kvalitet uden boks eller kort. Det kræver dog et fjernsyn med DVB-C 
modtager. Man kan ligeledes se digitalt tv i alle husets rum. 

 Gratis tillægskanaler.  

 50% rabat på Zaptor-kortet. 

 Fri adgang til StartForfra og arkivkanalen fra DR 

 Gratis telefonabonnement forbrugsafregnet. 



 Fri internet forbindelse 256 kbit. Eller 10 % rabat på alle 
bredbåndshastigheder. 

 Web TV: se tv på computeren – iphone eller ipad via det trådløse bredbånds-
modem 

Hvis man bruger tilbuddene fra Stofa på digital tv via boks, CA modul, internet og 
telefoni vil man få merudgiften rigeligt retur i form af rabatter.  
Alle disse fordele som jeg her har omtalt, vil Tom Andersen fra Stofa komme 
nærmere ind på og forklare omkring. 
 
Teknikken: 
Stofa har omkring årsskiftet afsluttet den årlige gennemgang af anlægget. 
Vi har i 2010 fået monteret en del filtre her på plejehjemmet, hvor de fleste beboere 
har valgt den lille pakke. 
 
Vores hjemmeside kører rigtig godt. Den besøges af rigtig mange. Hvis der er forslag 
til ændringer, modtages dette gerne. 
Vi har pt. 118 medlemmer der har stor pakke med 27 kanaler – heraf 6 digitale 
Vi har pt. 55 medlemmer, der har lille pakke med 17 kanaler – heraf 6 digitale 
 
 
 
Programmer: 
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at de programmer vi har, og kan vælge, i 
fremtiden hele tiden bliver dyrere.  
Vores nuværende udbud koster alene i programafgifter for den store pakke med 
betalingskanaler kr. 2175,75,-incl. moms. Herefter skal der trækkes udgifter til Copydan ca. kr. 
175.  Så der bliver ca. kr. 209 til overs til drift af foreningen.  Det er simpelthen ikke nok. 
Der vil derfor blive behov for en kontingentstigning. 
 
Regeringen har, som bekendt godkendt en redningspakke for TV 2, der betyder, at man som  
medlem af en antenneforening fra 2012 skal betale 10 til 15 kroner pr. medlem pr måned,  
Det svarer til 240 – 300 kr. pr medlem pr. år. 
 
Men hvis man har foreningens lille pakke uden betalingskanaler, ville TV2 være gratis.  
Sådan var oplægget fra starten, men det har kulturminister Per Stig Møller ændret, så alle over 
en kam skal betale for at se kanalen. 
Jeg ved godt det ikke er nogen trøst, men vi ligger prismæssigt absolut i den billige ende, med 
hensyn til prisen for at se TV. 
Sydfyns Elforsyning, som er vores skarpeste konkurrent, har i øjeblikket et tilbud på stor TV 
pakke, internet 60 Mbit samt gratis telefonabonnement til kr. 400 pr. md. 



Det er rigtig billigt, men man skal lige have for øje, at det er for en bindingsperiode på et år. 
Herefter stiger prisen til normale 913,- pr md. 
Nu kan vi sagtens være med. Vores pris vil for det samme tilbud – efter indførelsen af 
fordelsaftalen være kr. 600,- pr md. 
 

 
 
Brugerafstemning: 

                  Vi vil til efteråret afholde en brugerafstemning, for at se, om vores kanaludbud er 
tidssvarende og optimalt. 

 
                  Fremtid: 

På den store grund over for den gamle Foderstof på Stationsvej er der planer om at 
institutionen Sydbo vil opføre 24 plejeboliger, nogle fælles faciliteter samt en 
administrationsbygning. 
Herudover vil der blive et område med seks byggegrunde til boliger. 
Stenstrup Antenneforening har for længe siden fået lagt rør i vejen til området, så vi 
vil selvfølgelig vurdere, om der vil være grundlag for at etablere forsyning til 
området. 
Jeg kan sige, at der er en del beboere på vejen, som gerne vil med på antennen. 
 
Fremtiden er jo meget svær at spå om, idet udviklingen løber meget stærkt. Der vil 
hele tiden komme nye ting, som vi er nødt til at tage stilling til. 
Vi skal også tage hensyn til, at vi er en lille forening uden den store økonomiske 
muskelkraft. 
Det er derfor også imponerende, at foreningen i dag har et endog særdeles 
velfungerende anlæg, som sammenlignet med andre anlæg i landet, er helt fremme 
teknologisk set. 
 
 
 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og Stofa for et godt samarbejde i det 
forgangne år. 


