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Referat 

 

Strandhuse Antenneforening afholdte ordinær generalforsamling  

tirsdag den 27.februar 2018 kl. 19.00. 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til 

godkendelse. 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Eventuelle forslag. 

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår 

et kontingent på kr. 250,-. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 

a. Finn Mortensen (modtager genvalg) 

b. Søren Ipsen  (modtager genvalg) 

c. Kurt Langeberg  (modtager genvalg) 

d. Allan Madsen  (modtager genvalg) 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt 

 

Pkt. 1 

Formand Finn Mortensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 

og præsenterede bestyrelsen, som var mødt fuldtallig op, på nær Allan Madsen. Han konstaterede, at der var 

13 stemmeberettigede medlemmer, 7 fremmødte samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Ingen stemmer ved 

fuldmagt. 

Fra Stofa skulle være kommet vores nye kontaktperson, salgschef Susanne Kjær Søgaard, men hun meldte 

afbud på grund af sneen. 

 

Det er 15 år siden, at vi sidst har haft sådan et snevejr og så få fremmødte. Der besluttede man, at 

gennemføre generalforsamlingen, det gør vi også i år. 

Bestyrelsen foreslog Henning Lyhne som dirigent. Han blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede 

derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2 

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for året 2017: 

Året 2017 er året, hvor vi har holdt en del flere møder end vi plejede, da vi skulle have en ny aftale vedr. en ny 

samarbejdsaftale for levering af antennesignal til tv og internet m.m. En aftale som også kom i hus, indholdet af 

aftalen kommer jeg ind på senere i beretningen.  

På generalforsamlingen i 2017 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev vedtægterne ændret, 

så indkaldelsen til generalforsamlingen fremover skal offentliggøres på antenneforeningens hjemmeside og ved 
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annoncering i den lokale husstandsomdelte ugeavis i stedet for skriftlig til hvert medlem af foreningen. Annoncen 

har været i Ugeavisen 2 gange. Endvidere får man besked om generalforsamlingen, hvis man er tilmeldt vores 

nyhedsbrev. På den ordinære generalforsamling blev Peter Giødesen valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen består i 

dag af 7 medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. 

Antennesammenslutningen i Kolding, som vi også i daglig tale har kaldt ASIK, har i efteråret 2017 skiftet navn 

til kolding.net samt at vi også fået et nyt logo, som alle antenneforeninger som hører ind under kolding.net 

fremover vil markedsføre sig med. Denne ændring af navn og logo blev vedtaget på delegeretmødet i 

november måned 2017. Fremover vil vi alle markedsføre os under dette brand kolding.net.  

kolding.net, som vi er del af, består i dag af 6 antenneforeninger, hvoraf antallet af medlemmer i 2017 har 

også været faldende. Strandhuse Antenneforening udgør af det samlede medlemstal i kolding.net ca. 5.4 % og 

AFiK som også er den største forening ca. 77 %. 

Vores medlemstal blev også i 2017 reduceret en smule, ca. 1.5 %. Ved begyndelse af 2018 havde vi 1264 

medlemmer, heraf havde 21 medlemmer Bredbånd Only, det vil sige et fald på i alt 20 medlemmer i forhold til 

januar 2017, og det synes jeg ikke er meget.  

Også i 2017 er der en del medlemmer, som har skiftet fra pakke 3 til en mindre pakke, blandt andet på grund 

af den høje pris, samtidig med, at man nu også har den mulighed, at tilkøbe en eller flere ekstra kanaler til sin 

pakke eller gøre brug af en af de andre muligheder som Stofa tilbyder. 

Den 1. januar i år havde 486 medlemmer pakke 1 mod 442 i 2017. Pakke 2 er næsten det samme antal som i 

2017. Pakke 3 udgør nu kun 38 % mod 43 % i 2017 og svarer til 472 medlemmer mod 552 i 2017, det er et fald 

på 80 medlemmer. Vi ser nu, at antal af tilslutninger i pakke 3 er faldende. 

Det er ingen hemmelighed, at de store programudbydere med en eller flere sportskanaler eller kanaler med 

meget indhold af sport, og som næsten alle ligger i pakke 3, har det meget skidt med, at medlemmerne skifter 

til pakke 1 eller pakke 2, da det går ud over deres økonomi jo flere der skifter til en mindre pakke. Jeg kan 

oplyse, at priserne på sportskanalerne igen i år ikke er steget nævneværdigt.  

I dag leverer Stofa bredbånd / internet til ca. 55 % af vore medlemmer, telefoni til ca. 19 %, og ca. 29 % har en 

Stofaboks stående hjemme i deres stue. På alle 3 ydelser har der været en stigning i forhold til sidste år. 

Som før nævnt, har vi nu mulighed for at få lige de programmer vi ønsker os, ved enten at vælge en af de 3 tv-

pakker, VælgSelv, MitTv eller SmartTv. Se alle de digitale tjenester og forskellige fordele, som Stofa kan 

tilbyde. I kan se mere på Stofas hjemmeside: stofa.dk. 

I dag anvender over 60 % af Stofanetbrugerne i Kolding WebTv og over 40 % WebToGo, ligesom mængden af 

tidsforskudt tv øges måned for måned, samt at forbruget af bredbånd/internet fortsat stiger kraftigt. Det er 

især streamingtjenesterne som Netflix, HBO og YouTube + andre tjenester, der står for denne stigning og 

mindst 50 % af al internettrafik kan i dag henføres til disse tjenester. Det betyder som før nævnt, at der sendes 

mere og mere data gennem kablerne. Det skønnes, at denne stigning af data stiger med mindst 50 % pr. år. 

På sidste års generalforsamling oplyste vi, at kolding.net var i gang med nye forhandlinger vedr. en ny 

samarbejdsaftale til levering af tv, internet m.m. Vi begyndte allerede i 2016 at undersøge de forskellige 

muligheder. Efter at have modtaget de forskellige tilbud i foråret 2017, besluttede vi i samråd med vores 

rådgivere at gå videre med 2 leverandører, heraf var Stofa den ene. Efter mange forhandlinger valgte vi igen 

Stofa som leverandør, og det er jeg godt tilfreds med. Jeg kan oplyse, at den nye samarbejdsaftale løber over 

mindst 5 år. 

I har allerede set noget af resultatet af forhandlingerne, blandt andet er vores kontingent faldet med 200 kr. 

Det har betydet, at de 3 tv-pakker er blevet 98 - 135 kr. billigere. Der ingen prisstigning på pakke 1, 2 og 3 i 

2018, det er kun Koda- og Copydanafgifterne der er steget ca. 15 %. 

Endvidere er der med i aftalen, at kolding.net og Stofa etablerer en fælles butik i Kolding. I aftalen er også en 

ombygning af kolding.net samt de 6 antenneforeningers anlæg, som er med i kolding.net 

Her i 2018 har vi ikke foretaget nogen kanalomlægning, da vi næsten har den samme kanalflade som i 2017, 

men løbende er der foretaget enkelte ændringer af kanalmønstret. Kanalstrukturen i de 3 pakker kan ses på 

vores hjemmeside. 
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Antal af kanaler er i 2018 er det samme som i 2017, og der er kun byttet om på nogle enkelte kanaler i de 

forskellige pakker. Det vil sige: 

Pakke 1: 34 kanaler 

Pakke 2: 46 kanaler (inklusiv pakke 1) 

Pakke 3: 64 kanaler (inklusiv pakke 1 og 2) 

 

Priserne for pakke 1, 2 og 3 i 2018 er henholdsvis.                                                                                                                                                                                     

          - Pakke 1: kr. 1.858, det er 135 kr. billigere end i 2017 

          - Pakke 2: kr. 4.404, det er 122 kr. billigere end i 2017 

          - Pakke 3: kr. 6.389, det er 98 kr. billigere end i 2017 

Priserne for de 3 pakker er inkl. vores foreslåede foreningskontingent på 250 kr.    

Priserne for de tre pakker i 2018, er som tidligere nævnt kun forhøjet for Koda og Copydan afgifter. 

Kanalmønstret i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser m.m. blev godkendt på kolding.net delegeretmøde i 

november måned 2017. 

Som også nævnt på tidligere generalforsamlinger er der mange medlemmer som synes, at vores 

programpakker er for dyre, men vi kan i Kolding fortsat glæde os over at have nogle af landets bedste priser, 

når vi sammenligner os med andre antenneforeninger rundt om i landet med samme kanaludbud som vi har. 

I stedet for en af de 3 nævnte programpakker, er der også andre muligheder.                         

I februar 2017 kom Stofa med et nyt tv produkt, som har fået navnet VælgSelv med mulighed for at vælge 8, 

16, 32 tv – kanaler ovenpå sin pakke 1 og til en fast pris. Man kan skifte VælgSelv kanaler en gang om 

måneden. Se mere på stofa.dk.  

eller  

et andet produkt MitTv: Et produkt hvor der er et helt frit kanalvalg uden tv-pakker. 

- Betal kun for de kanaler du ser – en gang om måneden 
- Stofa MitTv kræver, at man har en Stofa-boks 
Se mere på stofa.dk. 

Som tidligere nævnt, er det frie valg af tv-kanaler ikke billigt, faktum er at vi får mest indhold for pengene ved 

at vælge en af de 3 pakker.  

I 2016 fik vi Bredbånd Only i vores net. Dette gav Stofa mulighed for at udbyde internettilslutning og 

bredbåndstjenester uden krav om at slutbrugerne også skulle aftage en tv–pakke. For at kunne få Bredbånd 

Only, skal man være medlem af Strandhuse Antenneforening. Pr. 1.1.2018 er der 21 medlemmer som har 

benyttet sig af den mulighed. 

Siden 2015 har kolding.net haft sit eget mobil – selskab Kolding.Net Mobile, så nu kan vi også tilbyde 

mobiletelefoni og mobilt bredbånd til alle vores medlemmer til konkurrencedygtige priser. Se nærmere på 

vores hjemmeside. Jeg må desværre erkende, at indtil nu, har det ikke været den store succes. 

Vor administrationsaftale fra 2018 med Stofa, betyder at opkrævning af tv og foreningskontingent opkræves ¼ 

årligt. Endvidere er det med i aftalen, at Stofa er berettiget til at samfakturere de af Stofa og Strandhuse 

Antenneforening udbudte tjenester som tv, internet og telefoni m.m.  

I serviceaftalen som vi har med Stofa, er der blandt andet en årlig servicegennemgang af vores anlæg, samt at 

anlægget bliver overvåget alle 24 timer fra en central i Aarhus. Alt i alt har vi i dag et anlæg som er opdateret 

og som ikke giver medlemmer nævneværdig problemer med deres antennesignal. Mange af de fejl, som vi 

havde tidligere på vores net, bliver i dag opdaget i Stofas overvågningscenter i Aarhus, inden vi brugere når at 

få problemerne at mærke hjemme hos os selv. 
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Vores nye hjemmeside er nu næsten up to date, det eneste der mangler, er at få det nye logo ind på 

hjemmesiden og herefter at afstemme de forskellige farver. Endvidere er det nu også muligt at tilmelde sig 

vores nyhedsbrev. Er man tilmeldt nyhedsbrevet får man en mail, hvornår der er generalforsamling, så nu 

håber vi, at vi har fået løst problemet, hvordan medlemmerne får besked, når vi ikke mere sender breve ud, 

men kun har en annonce i ugeavisen. 

Som led i den mellem kolding.net og Stofa indgåede samarbejdsaftale har parterne indgået en aftale vedr. 

ombygningen af hele kolding.net kabel-tv net til DOCSIS 3.1. 

Opgradering til DOCSIS 3.1 vil give muligheder for gigabit-hastigheder og symmetriske hastigheder på samme 

niveau som fiberbaserede produkter. Endvidere vil DOCSIS 3.1 give forbedret stabilitet på grund af forbedrede 

muligheder for overvågning af anlæggets komponenter. 

Ombygningen forventes at starte sidst i 2018 og forventes herefter færdig sidst i 2019. 

For en del år siden havde Stofa en butik her i Kolding, men som de desværre lukkede. Vi har siden hen hørt fra 

en del medlemmer, at de var kede af at den lukkede. Men som før nævnt har Stofa og kolding.net nu 

besluttet, at åbne en fælles butik her i Kolding. Vi forventer, at den kommer til at ligge i Jernbanegade lige 

overfor Netto, hvor der også er parkeringspladser lige uden forretningen. Vi forventer at butikken åbner 

engang i april måned.  

Vi kan i dag se, at flere og flere danskere skifter deres tv-pakker ud med streamingtjenester og det går noget 

hurtige end forventet. Streaming med særligt henblik på tv-streaming kræver en del af sin bredbånds-

forbindelse, hvis man ikke vil opleve afbrydelser midt i streamingen. Flere og flere seere streamer tv og film, 

frem for at se flow-tv, (flow-tv er f. eks. de 3 tv-pakker), da man ønsker at have friheden til selv at vælge, hvad 

man vil se og hvornår. En undersøgelse viser, at antallet af personer som bruger streamingtjenesten har 

ændret sig markant, i 2016 var det ca.58 % og i 2017 var det ca. 84 %. Det er som tidligere sagt, tjenester som 

udbydes af Netflix, HBO samt mange af tv-udbyderne (programselskaber). Det kræver, at vores antenneanlæg 

fremover også kan klare den betydelige belastning der er på antennenettet. 

Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige tak til Finn Høybye og 

Erik Madsen for revidering af vores regnskab. 

Der skal også lyde en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. 

Ingen spørgsmål fra salen. 

Herefter blev formandens aflagte beretning taget til efterretning af generalforsamlingen. 

Pkt. 3 

Kasserer Jørn Iversen gennemgik regnskab og balance for 2017. 

Driftsregnskabet 2017 blev godkendt. 

Balanceregnskabet 2017 blev godkendt. 

Spørgsmål fra salen: 

Flemming: Indtægterne falder fremover, hvilke tanker gør bestyrelsen sig i den anledning? Ligger der store 

investeringer og lurer? 

Formandens svar: Ingen store fremtidige kendte investeringer, men hele kolding.net (det tidligere ASIK), inkl. 

Strandhuse, skal ombygges – dvs. samtlige komponenter, forstærkere, fordelere osv. skal skiftes. Dette klarer 

Stofa, som en del af aftalen. Udgifter vi skal erholde, er fx hvis der sker kabelbrud, hvorfor vi skal have penge 

til udbedring, derudover ved vi, at der kommer udgifter i forbindelse med omlægning af krydset ved tanken i 

Nr. Bjert.  

Vi skal ikke indtjene/oppebære en stor egenkapital. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
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Pkt. 4 

Formanden har modtaget og oplæser følgende mail fra Niels Peter Lausen:  

               Hej Finn 

Tak for din tilbagemelding. 
  
Imidlertid ønsker jeg, at omtalte problem bliver taget op på generalforsamlingen under pkt. 4. 
Jeg har kendskab til, at flere Stofa-brugere har div. problemer.  
Vi har vores: fastfrysning af billedet – en af vores naboer har det problem, at de – efter at have tændt 
for TV – så tager det ca. 1 min. inden billedet viser sig. 
Er det OK? 
  
I forventning om, at du varetager medlemmernes interesse, hører jeg meget gerne 
fra dig efter generalforsamlingen. 
  
Venligst 
Niels Peter 

 

Svar: Hele nettet i området omkring Egernvej er undersøgt af tekniker fra Stofa. Vi beklager, men fejlen ligger i 

DR-regi, men køb antennekabler godkendt af Stofa eller YouSee. 

Pkt. 5 

Kasserer Jørn Iversen fremlagde budgettet for 2018. 

Formanden gjorde opmærksom på, at Serviceaftalen er blevet ca. 30-40 kr. billigere per medlem i forbindelse 

med den nye aftale med Stofa, derudover er vores Administrationsaftale gratis de næste 5 år. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Flemming: Hvorfor tæller Serviceaftalen og Administrationsaftalen ikke med i omsætningen? 

Vi er godt klar over, at det er galt, men på grund af sygdom har vi ikke fået det rettet, men det bliver rettet. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentnedsættelse på kr. 200,-. Der var ikke andre forslag, hvorfor 

generalforsamlingen har vedtaget, at kontingentet falder fra 450,- kr./år til 250 kr./år. 

 

Pkt. 6 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Finn Mortensen 

Søren Ipsen 

Kurt Langeberg 

Allan Madsen 

Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Finn Mortensen 

Søren Ipsen 

Jørn Iversen  

Kurt Langeberg 

Bodil Klausen  

Allan Madsen 

Peter Giødesen 
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Pkt. 7 

Følgende revisorer var på valg: 

Finn Høybye 

Erik Madsen 

Begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt. 

 

Pkt. 8 

Der blev spurgt ind til WebTv i udlandet – aftalen gælder kun i Danmark. 

Fra salen blev der udtrykt tilfredshed med den flotte aftale, der er kommet i stand med Stofa. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Herefter takkede formanden for i aften. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      


