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Der var mødt 19 til mødet.  
 
Valg af dirigent Frede Rasmussen 
 
 

Formandens beretning: 
 
Jeg vil gerne byde velkommen til den ordinære generalforsamling i Stenstrup 
Antenneforening. 
Det er det første år med administrationsaftalen med Stofa. Efter nogle startvanskeligheder er det 
bestyrelsens indtryk, at aftalen fungerer rigtig godt. 
Aftalen har i den grad aflastet bestyrelsen, og vi har sikkerhed for, at vi får betaling for alle vores 
tilslutninger. 
 
Der er jo sket en del med vores TV pakker siden sidste generalforsamling. Vi fik jo den tredje – 
mellempakken - lige efter generalforsamlingen. Den blev der taget rigtig godt imod. I dag er der 66 
medlemmer, der har pakken. 
 
Ved årsskiftet er der igen sket en ændring i vores TV pakker. Disse ting er også nævnt i det runddelte 
materiale. 
Det er ikke med vores gode vilje, vi flytter rundt på kanalerne. Vi ved jo, hvor meget bøvl det giver 
vores medlemmer. Vi håber fremover, at det bliver minimalt. Der kan typisk forekomme ændringer 
ved årsskiftet. 
 
Pakke 1: 
Vi har for at tilgodese medlemmer med det lille TV behov besluttet at flytte de meget sete kanaler TV2 
Charlie, DK4 og TV3 ned i den lille pakke. Vi har samtidig skåret ned på antallet af analoge kanaler.  
Det har betydet, at der er rigtig mange, som har valgt denne pakke. 
 
Pakke 2: 
Fra pakke 2 har vi fjernet TV3+. Viasat havde varslet en uhyrlig prisstigning på kanalen, så den er 
flyttet til pakke 3. 
Vi har til gengæld fået Discovery HD og Kanal 5 HD.  
Fra den 1. maj kommer TV2 Fri. Denne kanal bliver betalingskanal fra 2014. 
 
Pakke 3: 
Hertil er flyttet TV3+. Udover det, er der ingen ændringer i pakken 
 
Bestyrelsen syntes at indholdet i pakke 3, den store pakker er lidt pauvert. Vi har derfor i samarbejde 
med Stofa fyldt lidt flere kanaler på. Disse kanaler er på prøve indtil generalforsamlingen. 
Dette er på dagsordnen som et selvstændigt punkt, så det kommer vi til lidt senere. 
 
Dårlige kabler og stik: 
Jeg har jo, når jeg har været rundt og indstillet fjernsyn, set gamle og dårlige stik og kabler. Der skal i 
dag med de digitale signaler ikke være ret meget galt med husets installation, før det kan ses på tv´et. I 
værste fald kan det give sort skærm. 
 



Vi har derfor indkøbt nogle antennestik og antennekabel, som kan købes hos os til særdeles favorable 
priser. Se mere på vores hjemmeside, eller kontakt formanden, som har det liggende. 
 
Tilslutningspligt: 
Tilslutningspligten til antenneforeningen har i mange antenneforeninger været nedfældet i 
lokalplanen og således også i lokalplanen for Teglbakken. 
Folketinget har netop vedtaget en ophævelse af tilslutningspligten med virkning fra den 1. april 2015. 
Energiselskaberne har over for folketinget presset voldsomt på, for at få tilslutningspligten ophævet 
og ville gerne have haft den ophævet med omgående virkning. 
Folketinget har vedtaget en treårig overgangsperiode, så antenneforeninger, der som vi, har investeret 
i nyt, kan nå at få afskrevet investeringerne. 
 
Antenneforeningen behøver dog ikke at frygte medlemsflugt. Vi har i dag så godt et produkt og til en 
rigtig god pris, at det bliver svært for medlemmerne at finde det bedre andre steder. 
 
Når vores gæld om ca. to år er væk, vil det være muligt for os, at gøre vores priser endnu mere 
attraktive. 
 
Stationsvej: 
Det var jo planen, at vi allerede nu skulle have leveret signal til Stationsvej og hermed byggeriet Sydbo. 
Det har flere ting imidlertid spændt ben for. 
Byggeriet var allerede forsinket p.g.a en strid om hvorvidt Naturgas Fyn eller Fjernvarmen skulle 
levere til Sydbo. Det er faldet ud til fjernvarmens fordel. 
Herefter gik entreprenøren Nissen fra Nyborg konkurs, og oven i det har vi haft en utrolig streng 
vinter. Jeg tror på, at det begynder at lysne nu. 
 
Pakkeskift: 
I takt med at priserne og sammensætningen af kanalerne i pakkerne ændrer sig, opstår der ønske om 
pakkeskift. Det er nu blevet væsentlig billigere. 
Prisen på pakkeskift var før kr. 475. Denne pris er nu blevet nedsat væsentligt. 
Prisen på pakkeskift til mindre pakke er nu kr. 299 
Prisen på pakkeskift til større pakke er nu kr. 199 
 
Man kan skifte så ofte, man vil. 
 
Digitale programmer: 
I takt med at vi får flere kanaler i HD udgave og at alle kanaler er digitale, ser vi os nødsaget til, at 
reducere antallet af analoge kanaler. 
Det betyder, at de få, som stadig har analogt fjernsyn vil gå glip af rigtig mange gode programmer. 
I dag er prisen på en fladskærm faldet rigtig meget, og man kan få en superfin fladskærm til billige 
penge. 
 
Desuden er billedkvaliteten på et gammelt analogt fjernsyn ikke den bedste. 
 
 

 
 
 

Regnskab: 
 



2012 har været et specielt år, idet vi er gået fra at selv opkræve til at det nu er Stofa der 
opkræver.  
Der har været en del uklarheder i starten med hvem der betalte hvilke regninger.   
Overgangen fra 2 til 3 pakker trak ud og det gjorde opkrævningerne også.  
Afregnings formularerne har ikke været særligt overskuelige.  
 
Opkrævningsmæssigt er tingene nu faldet på plads. Der bliver opkrævet 4 gange om året .  
Afregningerne foregår på et andet type regneark som er meget mere overskueligt. 
Stofa betaler nu mange af vores regninger. Det underletter meget. 
 
Regnskabet for 2012 er med et lille minus. Reelt er det dog med plus. Det skyldes at vi selv har 
betalt copidanafgiften  for 2012. Vi har fået små 50000 kr. retur i 2013 i betalt copidan ,som 
først bogføres i 2013 .  
 
Idet tilslutningspligten ophører i 2015 har jeg lavet en prognose frem til 2015. Det ser fint ud . 
I løbet af 2015 skulle vores gæld være afviklet . Vi kan derfor med sindsro se frem til at 
tilslutningspligten ophører.. 
 
Vores bankudgifter er steget markant . En del skyldes at vi er gået fra forud opkrævning til 
bagud betaling. En af årsagerne er også at renteudgiften er steget markant. Vi er derfor gået i 
forhandling med andre banker for at se om de kan tilbyde en bedre aftale.  
 
Det har været mit ønske at have nyt , gammelt budget samt 2 årsdrift regnskab på det samme 
stykke papirer. Det giver dog ikke nogen mening i år idet de forskellige tal ikke er 
sammenlignelige . 
 
Vi har igennem en årrække stået for opkrævning til grundejerforeningen.  Det har ikke 
fungeret særligt godt med at det var Stofa der opkrævede. For 2014 er det derfor 
grundejerforeningen der igen har ansvaret for at opkræve  deres kontingent.  Idet 
antenneforeningen har en stak girokort liggende har vi indvilget i at opkræve for 2014 , mod 
at pengene først overføres sidst på året.  
 

Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet blev fastsat. Lille pakke 169 kr mellem pakke 275 kr stor pakke 
464. 
 
Den dyre pakke blev valgt. 
 
Eventuelt 
 
Der er kommet forslag om at oprette radiosignaler.  Vil komme på 
genneralforsamling til næste år. 
 



Der blev talt en del om når tilslutningspligten ophører. Vi er af den 
overbevisning at vi er meget godt rustet til den tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


