
Formandsberetning for 2013 

 

Jeg vil gerne byde velkommen til vores ordinære generalforsamling i Stenstrup 
Antenneforening. 
 
Vores forening har det rigtig godt.  Vores gæld er reduceret væsentligt, og vi står 
rigtig stærkt i forhold til vores konkurrenter. Her tænker jeg på Elforsyningen og You 
See. 
 
På sidste generalforsamling blev det besluttet at beholde de ekstra kanaler i den 
store pakke, som vi havde på prøve. Prisen på pakken ville stige, men den store 
pakke blev rigtig attraktiv. 
 
Der skete igen ved årsskiftet nogle ændringer i vores TV pakker.  
 
Pakker: 
Vi har flyttet kanal 5Hd ned i pakke 1- Basispakken. Pakken er herved blevet et rigtig 
godt tilbud. 
Pakke 2 – Mellempakken har fået Disney channel HD, National Geopgraphic samt 
TV3 Puls og er dermed også blevet et godt valg. 
Pakke 3 – Fuldpakken har fået National Geographic Wild HD, Viasat Golf, samt Viasat 
kanalerne History, Explorer og Nature og Viasat Sport 2 HD. 
 
Med disse valg af kanaler i pakkerne har vi det, der kaldes Stofas standardpakker. 
Herved opnår vi den største rabat set i forhold til, hvis vi selv havde sammensat 
indholdet i pakke 1 og 3. 
 
Vi har i bestyrelsen stilet efter at få så mange kanaler i pakkerne som muligt. Vi 
kunne godt selv sammensætte egne kanalpakker, men for det første tror vi, at dem 
der har valgt pakkerne nødigt vil undvære nogle af kanalerne, men vi ville også miste 
nogle af de fordele, som vi får gennem Stofa. Bl.a. startforfra 48 timer.  
 
Vi ville derudover også miste det meste af det markedsføringsbidrag, som vi får 
tilbage fra Stofa, ved at vælge deres standardpakker. 
 
 



Markedsføringsbidraget er en væsentlig faktor til at holde prisen på pakkerne nede. 
 
Fritvalg: 
Tidligere skulle man vælge 4 kanaler fra fritvalgspakken. Det er nu lavet om, så man 
kan nøjes med at tilkøbe 1 kanal. Det gør det absolut attraktivt, at skifte til en 
mindre pakke, og tilkøbe den eller de kanaler, man kunne ønske.  
 
Kapacitet i anlægget: 
Alle disse kanaler betyder også, at det begynder at knibe med kapaciteten i 
hovedstationen. 
Vi er derfor nødt til at skære ned på antallet af analoge kanaler. 
Om ganske få år kommer der også Ultra HD. Det er fire gange skarpere end de HD 
udsendelser vi kender i dag. Der kan allerede nu købes skærme med Ultra HD, men 
der findes stort set ingen udsendelser, som sendes i Ultra HD. 
Men vi kender det fra HD udsendelser. Her gik også nogle få år, og nu sendes rigtig 
mange af vores kanaler i HD. 
 
Vi har nu i pakke 1 basispakken 7 analoge kanaler. I pakke 2 Mellempakken har vi 6 
analoge kanaler og i pakke 3 Fuldpakken har vi 4 analoge kanaler. I alt 17 analoge 
kanaler. 
 
Flere foreninger har allerede lukket fuldstændigt for de analoge kanaler, men så 
længe vi har kapacitet til det, vil vi beholde dem. 
De analoge kanaler har også den fordel, når der er et totalt nedbrud på de digitale 
kanaler, det har vi været ude for, så kan vi stadig se fjernsyn. 
 
Bestyrelsen kan da kun opfordre de få, som endnu har et analogt/gammeldags 
billedrørsfjernsyn, at skifte til en ny fladskærm. Skærmene er faldet utroligt i pris, og 
man går glip af rigtig mange dejlig programmer ved at beholde de gamle fjernsyn. 
 
Som hidtil kan man henvende sig til bestyrelsen, hvis man har problemer med 
signalet, eller ikke lige kan finde ud af at indstille fjernsynet. 
 
 
 
Sydbo på Stationsvej 
Det er nu blevet endelig bekræftet, at vi skal levere signal til institutionen Sydbo, 
som er ved at bygge på Stationsvej. Det er rigtig dejligt, at de har valgt Stenstrup 



Antenneforening til at levere tv og internet til beboerne. Der bliver 30 betalende 
tilslutninger. Heraf er der 25 beboere plus nogle fællesrum. 
 
Vi vil henvende os til beboerne på strækningen frem til Sydbo og høre om interessen 
for at blive medlem af Stenstrup Antenneforening. 
 
Stenstrup Fjernvarme har planer om levering af fjernvarme på Stationsvej, 
Sandbjergvej, Sognevej og vængerne Bøgevænget, Ahornvænget og Hasselvænget. 
Her har vi fået lovning på gratis ilægning af kabler og skabe, men vi gør det kun, hvis 
det er rentabelt for Antenneforeningen. 
Desværre prøver Naturgas Fyn at stille så mange hindringer i vejen for fjernvarmen 
som muligt, så det er de oplysninger jeg har for nuværende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


