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Referat 

 

Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 
Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. 

Dato: Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.00 
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

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

næste år til godkendelse. 

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

4. Eventuelle forslag. 

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det 

løbende regnskabsår. 

6. Forslag til ændring af kontingent 2009 

a. Den lille programpakke stiger til 550 kr./år 

b. Den store programpakke stiger til 3.050 kr./år 

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

a. Bodil Klausen (modtager genvalg) 

b. Kaj Engberg (modtager genvalg) 

c. Jørn Iversen (modtager genvalg) 

8. Valg af revisorer. På valg er: 

a. Erik Lund (modtager genvalg) 

b. Preben Bruus (modtager genvalg) 

9. Eventuelt. 

___________________________________________________________________ 

 

Der var mødt 52 stemmeberettigede medlemmer. Ingen stemmer ved fuldmagt. 

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt. 

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. 

 

Ad. pkt. 1  

Advokat Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne, og 

erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Ad. pkt. 2  

Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008: 

 

Så er det igen tid til en kort status for året 2008. 

Efter sidste års generalforsamling bestod bestyrelsen af 6 personer, men i dag er bestyrelsen 

reduceret til 5 personer, da Marianne Manford-Hansen først på sommeren sidste år meddelte, 

at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen, da hun til oktober 2008 ville flytte til København. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Marianne, for det arbejde hun har udført her i 

vores antenneforening, velvidende at hun ikke er til stede i aften. 

 

Den 1. januar 2009 havde vi 1472 medlemmer, et fald på 26 medlemmer i 2008. 15 

medlemmer har meldt sig ud, da de nu får antennesignal fra en anden udbyder, resten blandt 

andet på grund af, at de har fået frakoblet deres antennesignal af forskellige årsager. 

 

I dag har 156 medlemmer den lille pakke svarende til 10.6 %, det er noget lavere end ASIK- 

gennemsnittet, som ligger på ca. 20 %. Antallet af medlemmer der fremover vil vælge den lille 

pakke vil stige, hvis kanalpriserne bliver ved med at stige. Dette er en realitet, selvom vores 

priser her i Kolding er en af de billigste i landet, hvis vi sammenligner os med andre 

antenneforeninger, som sender de samme kanaler ud som os. 

Jeg kan oplyse, at skifte fra lille til stor pakke koster i dag 250 kr. og skifte fra stor til lille 

pakke koster 450 kr. Beløbet opkræves af Stofa, som også får hele beløbet. Pakkeskift fra stor 

til lille pakke kan kun foretages pr. 1. januar og pr. 1. juli på grund af 

kontingentopkrævningen. 
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Tilslutningsafgiften for at blive tilsluttet til Strandhuse Antenneforening er p.t. kr. 6.812 inkl. 

moms. Tilslutningsafgiften for Drejens Boligby er noget højere, da etableringsudgiften for at 

komme der ud var noget dyrere på grund af den lange afstand, da det var nødvendig at lægge 

et fiberkabel fra hovedstationen på Lyshøj Allé ud til Drejens Boligby. 

De storparceller i Drejens Boligby som kommunen sælger, har vi lavet den aftale med, at de 

skulle tilsluttes Strandhuse Antenneforening. I flere af udstykningerne har en anden udbyder 

også lagt kabel ind i husene, så derved kan brugerne nu selv vælge hvem de vil tilsluttes. 

Andre købere af storparceller har valgt kun at betale tilslutningsafgiften, hvorved de sparer ca. 

kr. 1.050 + mons for stikledningen pr. bolig, desværre får brugerne ingen mulighed at vælge 

hvilke antenneudbydere de vil bruge. Da ProFiber mange steder fører deres signal ind i husene 

for næsten ingen penge er det svært at konkurrerer med dem. 

Andre prøver at komme ud af aftalen med os uden at ville betale.  Det har derfor været 

nødvendigt at sætte en advokat på de sager, for at vi kan få vores penge hjem, så vi også kan 

betale vores leverandør, som vi har lavet en aftale med, for hele Drejens Boligby. 

 

På sidste års generalforsamling omtalte vi to sager, hvor vi havde en advokat til at køre 

sagerne mod køberne af et par af storparcellerne. 

- den ene sag var storparcel Glænøvænget, hvor vi havde lavet en færdig installation helt 

ind til første stik i huset. Her fik vi alle vores penge hjem. Kolding Kommune betalte for 

tilslutningen og Stofa for stikledningsarbejdet, da de havde lavet arbejdet uden 

underskrift. 

- Den anden sag var Halmøvænget. Her lavede vi et forlig med køber af storparcellen. 

I begge sager var omkostningerne/tab meget små for Strandhuse Antenneforening. Det kan 

godt betale sig at kæmpe for sin ret. 

 

Som man kan læse i pressen eller se andre steder, kan flere af de forskellige udbydere af TV 

endnu ikke levere alle de kanaler som Strandhuse Antenneforening kan, her tænker jeg bl. 

andet på Viasat kanalerne og TV 2 sport. 

Fra årsskiftet modtager alle antenneforeninger under ASIK det fulde ASIK-udbud, her mener jeg 

den lille/store pakke, hvilket er en klar fordel, da vi derved bliver i stand til at fjerne det 

krydsfelt, der findes i ASIK´s hovedstation. Nu da alle antenneforeningerne har den samme 

kanalsammensætning skærpes ASIK´s forhandlingssituation med programleverandørerne og 

samtidig forbedres den analoge signalkvalitet. 

 

Efter at der er kommet flere udbydere med internetforbindelse er priserne raslet ned både faste 

- som variable priser, samtidig med at vi også har fået større hastighed til samme pris. 

Endvidere er Stofa i gang med at sælge forskellige pakker med TV, internet, telefon m.m.. Så 

alle de nye aktør på det danske marked har betydet flere og bedre tilbud til antenneforeningens 

medlemmer. Kan vores nuværende leverandør ikke konkurrere med de andres udbud og priser 

skifter medlemmerne til en anden operatør, derfor ser vi, at Stofa tilpasser sig de andres udbud 

og priser eller omvendt. 

Alle programudbydere køber de samme programmer hos de samme programleverandører. Vi 

som er med i ASIK, hvor vi er ca. 26.500 medlemmer, og endvidere er med i favoritsamarbejdet 

med tilsammen ca. 300.000 medlemmer, opnår nogle bedre priser end de små foreninger, og 

som tidligere sagt er vi en af de billigste antenneforeninger i Danmark med det samme 

programudbud. 

 

ASIK har gennem flere år arbejdet på, at medlemmerne kan få flere forskellige 

pakkemuligheder, det vil med rette sige, at tiden nu er til at lave yderligere en programpakke i 

Kolding til en pris på ca. kr. 2.100 om året inkl. foreningskontingent og afgifter for den lille 

pakke, men ekskl. kort til Zaptor boksen. Denne udfordring kan kun løses digitalt, her tænker 

jeg på Zaptor boksen. 

Derfor er det glædeligt, at Stofa for et år siden har implementeret Zaptor-løsningen, hvor den 

enkelte husstand får mulighed for at vælge andre programmer end dem der findes i den store 

analoge pakke og ikke mindst muligheden for at vælge fra. 

 

Vi kender endnu ikke helt sammensætningen af samtlige digitale programpakker der bliver 

tilgængelig i løbet af året. Der kommer en TV2-pakke (kr. 1.548), en Viasat-pakke (kr. 2.368 

kr.) og måske også en SBS-pakke, indeholdende kanal 4, kanal 5 og den nye kanal 6 med flere. 

Jeg tror derfor på, at der kommer en reel fravalgsmulighed, der kan reducere prisen for det 

enkelte medlem, hvis nogen ønsker at gøre brug af de nye muligheder. 
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Da ASIK, herunder også Strandhuse Antenneforening kun har plads til et vist antal analoge 

kanaler i nettet, samt mange medlemmers ønske om hurtig internetforbindelse, som igen 

kræver mere båndbredde og for også at skabe plads til disse samt mange af de nye digitale 

tjenester, har det været nødvendigt at reducere antallet af analoge kanaler med 2 kanaler her i 

2009. Disse kanaler blev taget af sidst i januar måned ligesom nogle kanaler flyttede plads. 

Programændringen blev annonceret i Kolding Ugeavis i begyndelsen af januar måned med en 

helsides annonce. 

 

I september 2008 gennemførte Stofa en brugerundersøgelse blandt favoritgruppens medlemmer 

der har internet-forbindelse fra Stofa. Undersøgelsen blev foretaget af undersøgelsesfirmaet 

Wilke og betalt af Stofa. Resultatet fra ASIK-området afveg ikke meget fra resten af 

Favoritgruppens område. Desværre var det ikke muligt at få medlemmer med anden 

internetforbindelse med i undersøgelsen, da undersøgelsesfirmaet Wilke meldte, at de ikke 

kunne håndtere svar fra andre internetudbydere på dette tidspunkt. Jeg kan oplyse, at der 

arbejdes videre med denne sag. 

I ASIK-området blev der sendt spørgeskema pr. mail ud til ca. 11.500 medlemmer med 

Stofanet. Af de 11.500 medlemmer svarede 2.232 medlemmer og det svarer til en besvarelse 

på ca. 20 %. Dengang vi foretog undersøgelsen pr. brev fik vi kun 10 % der svarede tilbage, og 

dengang kostede undersøgelsen mindst kr. 300.000. Resultatet af undersøgelsen er: 

 

1.  TV3                22,2 point 

2.  TV3+              14,2    “ 

3.  TV2 sport         7,2    “ 

4.  TV2 News        6,7    “ 

5.  TV2 ZULU         6,0    “ 

6.  TV2 Charlie     5,6    “ 

7.  TV2 Film          4,3    “ 

8.  DK4                   3,2    ” 

9.  Kanal 5            3,0    ” 

10. Discovery         2,7    ” 

 

Resultatet svarer meget til det fra 2007. 

 

Førnævnte kanaler som ligger øverst, er de kanaler der er langt de dyreste kanaler i vores store 

analoge pakke, og vi ved allerede, at der kommer store prisforhøjelser på nogle af Viasat 

kanalerne i 2010. Derfor er jeg glad for, at vi fremover får andre alternative programpakker, her 

tænker jeg blandt andet på den nye TV2-pakke. Denne pakke kan måske være med til at bryde 

Viasats næsten monopollignende tilstand, da de forlanger at TV3 og TV3+ skal ligge i den store 

pakke. 

Zaptor-boksen kan nu købes til mange forskellige priser, alt efter hvilken pakke man køber fra 

Stofa: 

- Zaptor-boks uden af temapakke eller anden pakke: kr. 995 + et årlig kortgebyr på kr. 

375.  

- Zaptor-boks ved køb af en eller flere temapakker: kr. 399 + et årlig kortgebyr på kr. 

375. 

- Zaptor-boks ved køb af en PlusPakke: kr. 595/695 - første års kortafgift gratis. 

Jeg tror også, at Stofa kommer med andre pakketilbud sammenkoblet med Zaptor-boksen i 

løbet af året. 

Med Zaptor-boksen kan man blandt andet få følgende tjenester: 

- Det digitale spejl (digitalt signal) 

- Forskellige temapakker 

- Div. andre pakker 

- Digitale kanaler i HD  

- Bland selv kanaler 

- Tidsforskudt TV på ca. 14 kanaler (start forfra) 

- Interaktive bl.a. leje film  

- Telefoni 

Det er Strandhuse Antenneforening der opkræver foreningskontingent + programafgift for 

enten den lille eller store analoge pakke, resten opkræver Stofa, da det er deres forretning. 

Som tidligere oplyst i min beretning er det kun muligt at skifte fra stor til lille pakke to gange 

om året. Vi ser gerne i bestyrelsen, at når I ønsker pakkeskift, gøres dette skriftligt. Det er 

meget nemmere for os at styre. 
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Mandag den 24. november 2008 ca. kl. 17.00 var der pludselig intet signal hos ca. 300 

medlemmer. Straks efter kimede telefon uafbrudt hele aftenen samt hele næste dag til ca. kl. 

18.00 indtil vi fik signal på igen, altså 25 timer uden signal. Så er det ikke særlig sjovt at være 

i Strandhuse Antenneforenings bestyrelse, med alle de opringninger vi fik på disse to dage.  

I løbet af aftenen fandt man ud af, at vi havde et kabelbrud på Farøvej. Fejlen kunne 

registreres inden for en længde af ca. 30 meter. Det blev besluttet først at gå i gang med at 

finde bruddet om tirsdagen. I løbet af dagen troede man flere gange, at man havde fundet 

bruddet. Målinger viste at her var fejl, men når man kom derned viste det sig, at det var et 

andet kabel der gav signalet f.eks. et højspændingskabel. Sidst på tirsdagen besluttede man at 

lægge et midlertidigt kabel ud oven på jorden og over en vej. Kl. 18.00 havde alle igen signal. 

Jeg kan oplyse, at der en overgang om tirsdagen var seks personer på opgaven. Kablet var 

repareret fredag eftermiddag og anlægget blev indreguleret i løbet af mandagen. 

 

Økonomi: 

ASIK’s hovedbestyrelse samt alle antenneformændene havde sat sig det mål, at prisen på den 

store analoge programpakke ikke måtte stige nævneværdigt i 2009, selvom nogle kanaler 

havde fået en kraftig prisforhøjelse. Her tænker jeg blandt andet på TV2 kanalerne som er 

steget med 30 -50 %, andre kanaler kun den almindelige prisforhøjelse. Alligevel blev 

forhøjelsen kun på cirka 50 kr. grundet diverse forhandlinger med Stofa, samt at vi tog nogle 

programmer af, og andre blev erstattet af programmer der svarede til dem vi tog af.  

Prisstigningen på den store pakke fra kr. 2.900 til kr. 3.050 pr. år. som vi foreslår, er at vi i 

2007 og før havde opkrævet for meget i afgifter. Dette gjorde, at vi kunne gøre kontingentet 

billigere i 2008. Det orienterede vi også om på sidste års generalforsamling. Den lille pakke 

foreslås til at stige fra kr. 500 til kr. 550 pr. år. 

Vi håber med alle de nye tiltag, her tænker jeg blandt andet på de forskellige pakker som 

Stofa udbyder over Zaptor-boksen, at vi kan stoppe den kraftige prisspiral som 

programleverandørerne pålægger os på gamle som nye kanaler, da vi nu fremover har 

mulighed at lægge nogle af de nye kanaler over i en af pakkerne, samtidig med at 

medlemmerne nu har mulighed for at fravælge den store analoge pakke og i stedet vælge en 

anden pakke.  

Som tidligere nævnt, er ASIK sammen med andre store som små antenneforeninger med 

tilsammen ca. 300.000 medlemmer i et samarbejde også kaldet favoritsamarbejdet og som 

alle er med i Stofa´s dækningsområde. Samarbejdet går blandt andet ud på fællesindkøb af 

programmer samt diskutere de forskellige tiltag Stofa foretager m.m. 

 

Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og sige tak til vore to revisorer Erik Lund og 

Preben Bruus for revidering af vort regnskab. 

Også en tak til bestyrelsen for god opbakning i bestyrelsesarbejdet.  

 

 

Spørgsmål fra salen: 

Kaj T, Kobbelskoven: Hvorledes med udmeldelse? 

Svar: Dette kan ske pr. brev med virkning fra den 31.12. med tre måneders varsel, altså 

senest den 30.9. 

 

Jørgen G, Havremarken: Kan der være en servitut der siger, at man ikke kan melde sig ud? 

Svar: Der står i vedtægterne for Havre/Hvedemarken, at man skal være medlem af en 

antenneforening. Profiber er nu også at betragte som en antenneforening. 

 

Nørgaard, Kobbelhave: Hvad med hvilende medlem? 

Svar: Man kan blive hvilende medlem efter de gældende regler indtil årsskift. 

 

Jakob V, Kobbelskoven: Utilfreds med brugerafstemningsmetoden. Hvis man ikke kan spørge 

alle, skal man ikke lave en. 

Svar: Der er den mulighed, at man ved hjælp af en kode kan besvare – uanset hvilken 

internetudbyder man anvender. Dette vil koste Strandhuse Antenneforening kr. 22.000. 

 

Jakob V: Disney Toon er blevet erstattet med en mindre god børnekanal, hvad er baggrunden? 

Svar: Prisen ligger til grund for dette, idet kontingentet ikke måtte stige væsentligt. 
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Kjær, Fjordvej: Til orientering: Internetprisen er uændret, men hastigheden blevet større. Ved 

at ændre til lavere hastighed kan man spare 100 kr/md. 

 

Frank S: Hvis man ønsker Disney Toon tilbage, hvorledes kan man så få det? 

Svar: Ved at købe en Zaptorboks og en Temapakke. 

 

Kaj T, Kobbelskoven: Man kan også købe et Zaptorkort og en kortholder, hvis tv’et er beregnet 

til det. 

 

Jørgen G, Havremarken: Skær nogle programmer af, der er alt for mange. 

Svar: Udbydernes prispolitik gør, at det vil være dyrere, at købe 3-5 udvalgte programmer end 

at købe pakker. 

 

Ditlev P: Programmer og prisliste udbedes. 

Svar: Priserne er svære at vurdere ud fra de enkelte priser. Snakker med Finn Mortensen 

efterfølgende. 

 

Preben B, Hvedemarken: De omtalte 20%’s besvarelse på brugerafstemning, er det ud af de 

der havde mulighed for at svare? 

Svar: Ja. 

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

Ad. pkt. 3  

Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance.  

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt. 4  

Der var rettidigt indkommet et skriftligt forslag fra Søren Ipsen, Grævlingevænget – denne var 

ikke selv stede: 

 

Forslag: 

Pakkeskift tillades fremover oftere end 2 gange om året for at tilgodese medlemmernes 

muligheder for at udnytte fleksible løsninger. 

 Motivation: 

Antenneforeningens leverandør Stofa udvider løbende valgmulighederne således, at brugerne 

kan sammensætte mere individuelle programpakker, fx gennem temapakker. 

Temapakkerne vil for mange brugere være mere interessante end den nuværende store pakke, 

hvorfor skift fra den store til den lille pakke er en naturlig konsekvens. 

Antenneforeningen har dog begrænset skift fra hhv. lille pakke til stor pakke og fra stor pakke 

til lille pakke til 2 gange om året. 

Jeg mener, at denne begrænsning indsnævrer medlemmernes muligheder for at gøre brug af 

Stofas produkter. 

I en tid med øget konkurrence bør antenneforeningen arbejde for, at medlemmerne kan 

udnytte leverandørens valgmuligheder dels for at tilgodese medlemmernes behov og dels for 

at undgå en medlemsflugt fra antenneforeningen. 

Hvis begrænsningen skyldes administrative årsager, fx opkrævning af kontingent, så bør 

administrationen overlades til fx Stofa, der allerede i dag sender opkrævninger i forbindelse 

med tilvalg af produkter uanset tidspunktet for valget. 

 

Konklusion: Det blev vedtaget, at bestyrelsen arbejder på, at man i fremtiden skal kunne 

skifte til lille pakke i forbindelse med køb af en Zaptorboks og en tema/programpakke, således 

at Stofa modregner tilbagebetalingen. 

Pakkeskift fra lille til stor pakke kan ske med en måneds varsel. Skift fra stor til lille pakke er 

kun muligt to gange årligt, da det ved skift f.eks. 4 x årligt ville koste foreningen kr. 60.000.  

 

Ad. pkt. 5  

Kasserer Kaj Engberg fremlagde budgettet.  

 

Der blev spurgt fra salen: Hvis man nu formodede, at halvdelen af medlemmerne meldte sig 

ud, hvorledes ville det påvirke budgettet? 

Svar: Det ville udlignes nogenlunde ved frafald af programafgiftsbetaling. 
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Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. pkt. 6  

Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. pkt. 7  

Søren Ipsen, Grævlingevænget, havde indsendt følgende: 

Jeg opstiller hermed til valg til bestyrelsen. 

Hvis jeg vælges til bestyrelsen vil jeg arbejde for, at antenneforeningen giver medlemmerne 

øget mulighed for at udnytte leverandørens fleksible løsninger. 

 

Formanden havde kontaktet Søren Ipsen desangående, idet Søren Ipsen desværre ikke selv 

kunne deltage i aften, han fortalte, at han havde foreningserfaring og gerne ville deltage bl.a. 

med ovenstående og evt. hjemmesiden. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Bodil Klausen 

Kaj Engberg 

Jørn Iversen 

Alle var villige til genvalg. Endvidere ønskede Søren Ipsen at stille op til bestyrelsen. Alle blev 

valgt, idet Marianne Manford-Hansen jo er rejst fra området og dermed udtrådt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Finn Mortensen 

Kaj Engberg 

Jørn Iversen 

Kurt Langeberg 

Bodil Klausen 

Søren Ipsen. 

 

Ad. pkt. 8  

Valg af revisorer. Følgende var på valg: 

 Erik Lund 

Preben Bruus 

Begge var villige til genvalg og blev valgt. 

 

Ad. pkt. 9  

Under eventuelt kunne formanden informere om, at den af Stofa varslede prisstigning ved køb 

af tre Temapakker fra 16 kr./måned til 65 kr./måned, var til forhandling den 18.2., hvor man 

forhandlede sig frem til en pris på 31 kr./måned, i stedet fjernes enkelte programmer for at 

tilpasse prisen. 

 

Der blev spurgt til muligheden for stadig at modtage programmer analogt efter 1.11.2009.  

Svar: Dette vil fortsat være muligt i lang tid, så længe man er medlem af en antenneforening.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21. Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og 

orden. 

 

Herefter takkede formanden for i aften og for godt fremmøde. 

 

 


