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Strandhuse Antenneforening 

 
Referat fra Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen, indgang C 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. 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 bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. 

Bestyrelsen foreslår et bidrag/kontingent på kr. 450. 

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

a. Jørn Iversen  (modtager genvalg) 

b. Bodil Klausen (modtager genvalg) 
7. Valg af revisorer.  

8. Eventuelt. 

 

 
Ad. pkt. 1  

Bestyrelsesformand Finn Mortensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Strandhuse 

Antenneforening og nævnte i den forbindelse, at bestyrelsen foreslår Henning Lyhne som dirigent. Han 

blev valgt med applaus. 
Formanden præsenterede bestyrelsen, som var mødt fuldtalligt op, og konstaterede, at der var 

fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer. Ingen stemmer ved fuldmagt. 

 

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

erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

Ad. pkt. 2 

Bestyrelsesformand Finn Mortensen aflagde beretning for året 2016: 

 
 

Hermed foreningens beretning for året 2016. Igen et år uden de helt store udfordringer. 

Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. 

 
Søndag den 8. maj 2016 fik vi den triste meddelelse, at vor kasserer gennem mange år, Kaj Engberg, 

var afgået ved døden efter lang tids sydom. Kaj kom ind i bestyrelsen i juni 1980 og overtog posten 

som kasserer i 1994 og var frem til sin død kasserer. Kaj var siden han kom ind i bestyrelsen meget 

aktiv og udførte et stort arbejde for foreningen, og han var indtil en uge før sin død stadig aktiv i dette 
arbejde. 

  

Antennesammenslutningen i Kolding (ASIK), og som vi er del af, består i dag fortsat af 7 

antenneforeninger med ca. 23.300 medlemmer.  Det er et fald på ca. 2.300 medlemmer i 2016 (ca. 9 

%). Strandhuse Antenneforening udgør heraf ca. 5.4 %.  Den største af medlemsforeningerne i ASIK 
er Antenneforeningen i Kolding (AFiK), som udgør ca. 75 % af ovennævnte medlemmer.  

 

I Strandhuse Antenneforening har vi også i året 2016 mistet en del medlemmer ca. 3.5 %. Ved årets 

begyndelse havde vi 1.284 medlemmer, et fald på 47 medlemmer i forhold til januar 2016.  
 

Også i 2016 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 fået den mulighed, at tilkøbe en eller 

flere ekstra kanaler til sin pakke.  
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Den 1. januar i år havde 442 medlemmer pakke 1 mod 420 i 2016. Pakke 2 er næsten det samme 

antal som i 2016. Pakke 3 udgør nu kun 43 % og svarer til 552 medlemmer mod 618 i 2016, det er et 

fald på 66. Vi ser nu, at antal af tilslutninger i pakke 3 stadig er faldende. 
Det er ingen hemmelighed, at de store programudbydere med en eller flere sportskanaler eller kanaler 

med megen 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 ikke er steget nævneværdigt her i 
2017.  

 

I dag leverer Stofa bredbånd / internet til ca. 59 % af vore medlemmer, telefoni til ca. 19 % og ca. 30 

% har en Stofa-boks stående hjemme i deres stue. På alle 3 ydelser har der været en stigning i forhold 
til sidste år. 

 

I indkaldelsen til generalforsamlingen har vi beskrevet hvad de digitale tjenester og fordele består af, 

som Stofa kan tilbyde. I kan se mere på Stofas hjemmeside. 
 

I dag anvender over 50 % af stofanet-brugerne i Kolding WebTv og over 30 % 

WebTv To Go, ligesom mængden af tidsforskudt tv øges måned for måned, samt at forbruget af 

bredbånd/internet fortsat stiger kraftigt. Det er især streamningstjenesterne 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, og det er ikke så lidt. 

 

Som nævnt på de sidste års generalforsamlinger, har ASIK i samarbejde med Stofa igangsat en 
modernisering af ASIK’s antenneanlæg, som forsyner de 7 antenneanlæg. Vi har i dag mange steder i 

Kolding en node-struktur med ca. 500 eller flere medlemmer pr. node. Vi skal ned på ca. 250 

medlemmer pr. node. Derved får man en betydelig bedre stabilitet i anlægget, som modsvarer det 

kraftige og øgede pres, der er forårsaget af den meget større bredbåndstrafik. Vi har i ASIK derfor 
løbende fået Stofa til at måle trafikken på alle noderne, så vi vidste hvor vi stod, inden vi gik i gang 

med fase II i 2016. Fase II udbygningen med flere noder blev afsluttet medio 2016. Denne investering 

blev foretaget af ASIK, og var med i den kontingent vi betalte til ASIK i 2016. Målinger har vist, at det 

ikke er nødvendigt med flere noder i 2017; men Stofa foretager løbende målinger på noderne her i 

2017, så vi kan følge belastningen på dem. 
 

Den 4. januar i år foretog vi kanalomlægningen for 2017. Denne kanalomlægning forløb smertefrit, vi 

fik kun en enkelt opringning efter kanalomlægningen. Kanalstrukturen i de tre pakker kan ses på vores 

hjemmeside. 
 

Antal af kanaler er i 2017 er det samme som i 2016 og der er kun byttet om på placeringen af nogle af 

kanalerne i de forskellige pakker. 

Pakke 1:    34 kanaler 
Pakke 2: (inkl. Pakke 1):   46 kanaler 

Pakke 3: (inkl. Pakke 1 og 2):  64 kanaler 

 

Priserne for de tre pakker har vi for 2017 prøvet at holde i ro, og det kan man også se på priserne - 
det er kun pakke 2 som er steget. 

I forbindelse med programforhandlingerne med Stofa har ASIK forhandlet sig frem til nogle gode 

priser, hvorfor der i 2017 kun er prisstigning på pakke 2, det skyldes kun ændringer i 

kanalsammensætningen, hvor blandt andet Tv3+ er flyttet fra pakke 3 til pakke 2. Jeg kan oplyse, at 

Tv3+ alene koster knap 600 pr. år. 
 

Kanalmønstret i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser m.m. blev godkendt på ASIK’s delegeretmøde i 

november måned 2016. 

 
Selvom vi synes at vore programpakker er dyre, kan vi i Kolding fortsat glæde os over at have nogle af 

landets bedste priser, når vi sammenligner os med andre antenneforeninger rundt i landet, med 

samme kanaludbud som vi har. 

 
 

Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priserne for pakke 1, 2 og 3 for 2017 

henholdsvis.                                                                                                                                                                                      
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          - Pakke 1: kr. 1.993,- 

          - Pakke 2: kr. 4.526,- 

          - Pakke 3: kr. 6.389,- 
 

Priserne for de 3 pakker er inkl. vort foreslåede foreningskontingent på 450 kr.                               

 

Den 1. februar i år er Stofa kommet 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 www.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.  

 

Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker kan vi nu se TV fra 1.993 – 6.389 kr./år, 

men der er også nu kommet andre muligheder i stedet for pakke 1, 2 og 3 - se de forskellige 
muligheder på www.stofa.dk . 

 

I 2016 fik vi Bredbånd Only i vores net og som 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.1.1.2017 er der 14 medlemmer som har benyttet sig af denne mulighed. 

 

Antenneforeningerne i Kolding (ASIK) har i efteråret 2015 etableret sit eget mobilselskab Kolding.Net 

Mobile, så nu kan vi også tilbyde mobiltelefoni og mobilt bredbånd til alle vore 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 2012 med Stofa betyder, at opkrævning af tv- og foreningskontingent 
sker 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 et årligt serviceeftersyn af vort anlæg. 

Heller ikke i 2016, har der ikke været mange bemærkninger i servicerapporten. Alt i alt har vi i dag et 
anlæg som er opdateret, og som ikke giver medlemmerne nævneværdige problemer med deres 

antennesignal. Mange af de fejl, som vi havde tidligere på vort net, bliver i dag opdaget i Stofas 

overvågningscenter i Horsens, inden vi brugere når at få problemerne at mærke hjemme hos os selv. 

 
 

Som en del måske har bemærket, har vi udskiftet vores hjemmeside med en ny. Den gamle 

hjemmeside var blevet så gammel, at vi ikke kunne få nogen til at rette eller tilføje noget nyt i den. Vi 

besluttede derfor, at få en ny hjemmeside op at stå og jeg syntes selv, at vi nu har en flot og 
overskuelig hjemmeside. 

 

Den mangeårige aftale mellem Stofa og ASIK udløber den 31.12.2017. ASIK er allerede i gang med 

nye forhandlinger, så nu må vi se, hvad de kommer frem til. 
 

Vi i bestyrelsen prøver at være på forkant med de mange nye teknologier som skyder frem, derfor 

følger vi op på, at vort anlæg er i tip top stand og udskifter defekte dele samt udbygger anlægget, hvis 

det er nødvendigt. 

 
Alle undersøgelser viser, at tv-seningen mere og mere flytter mod bredbånd, smartphone, tablet og 

bærbar computer.  

Klassisk tv-sening fanger i stadig mindre grad de unge, her tænker jeg på unge op 30 år. De vandrede 

i 2016 væk fra flow-tv, hvorimod personer over 50 år stadig for de flestes tilfælde, holder fast i flow-
tv. 

Alt i alt betyder denne udvikling, at vort antenneanlæg også fremover vil blive belastet betydeligt af 

den voksende brug af bredbånd/internet. 

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

Høybye og Poul Erik Christensen for revidering af vort regnskab. 

 

http://www.stofa.dk/
http://www.stofa.dk/
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Der skal også lyde en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde vi har. 

 

 
 

Kommentarer fra salen: 

Utilfredshed med bestyrelsens beslutning/accept af at man flytter programmer fra de dyre pakker ned i 

de andre pakker, således er mellempakken blevet 500 kr. dyrere. 
Svar:  

Fælles beslutning i ASIK (Antenne Sammenslutning I Kolding), og for at få de priser som vi har, skal vi 

tage de standardpakker som Stofa leverer. Det bedste vi kunne få. Stofa er så afhængig af de krav 

som Viasat stiller om bestemte programmer i de pakker de leverer programmer til, de vil have så 
mange seere som muligt. Alternativet bliver dyrere.  

 

Flere tilkendegav utilfredshed med bestyrelsens valg, og at ASIK måtte kunne lægge mere pres på 

Stofa, som man mente var alt for dyre. Nogle gav udtryk for, at man kan få det langt billigere på tablet 
og ved andre udbydere. 

Svar: 

Der er nu mulighed for på www.stofa.dk under MitTv, eller at kontakte Stofa, at vælge lille pakke og 

derefter kan man selv tilvælge 8, 16 eller 32 kanaler. Support siger, at man så skal have en boks, Palle 

fra Stofa, svarede, at det skal man ikke, man kan nøjes med et kort til at sætte i tv. 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen er hård nok i filten ved forhandlinger. 

 

Dirigenten konstaterede, at med disse anførte kommentarer, blev formandens beretning taget til 

efterretning af generalforsamlingen. 
 

Ad. pkt. 3 

Kasserer Jørn Iversen gennemgik driftsregnskab og balance for 2016. En enkelt bemærkning til 

driftsregnskabet og balancen. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

Ad. pkt. 4 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring af § 9 stk. 2: at indkaldelse til generalforsamling i 

stedet for skriftligt til hvert medlem, kan foregår ved offentliggørelse på hjemmesiden og ved 
annoncering i en lokal husstandsomdelt ugeavis. Dette forslag begrundes i pris og leveringsusikkerhed 

fra PostNords side. 

 

Dirigenten forelagde generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke havde annonceret forslaget til 
vedtægtsændringen på indkaldelsen. Til gengæld var indkaldelsen til den ekstraordinære 

generalforsamling blevet leveret for tidligt, herpå fremgik forslaget tydeligt. Dirigenten fastslog, at man 

på baggrund af dette, rent faktisk ikke kunne afholde en afstemning. Dirigenten forespurgte derfor 

forsamlingen, om der efter oplysning om denne fodfejl var modstand mod, at der blev foretaget en 
afstemning. Det var der ikke. 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at den af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændring blev 

enstemmigt vedtaget, idet en mindre indkaldelsesmangel blev tilsidesat. 

 
Formanden oplyste, at der ifølge vedtægterne skal afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 21 

dage, hvorfor der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00 i 

dette lokale. 

De 21 dage, og 14 dages indkaldelse, var også en medvirkende årsag til, at indkaldelsen kom for tidligt 

ud, idet PostNord skal have materialet flere uger forud. Eneste punkt på dagorden er afstemning om 
denne vedtægtsændring. Denne indkaldelse havde de fleste allerede modtaget. 

 

Ad. pkt. 5 

Kasserer Jørn Iversen fremlagde budget for 2017. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Kontingentforslaget på 450 kr. årligt blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

Ad. pkt. 6 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Jørn Iversen 

Bodil Klausen 
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Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. 

Nyvalg til Peter Giødesen 

 
Bestyrelsen består herefter af: 

 

Finn Mortensen 

Jørn Iversen 
Kurt Langeberg 

Bodil Klausen 

Søren Ipsen 

Allan Madsen 
Peter Giødesen 

 

Ad. pkt. 7 

Følgende revisorer var på valg: 
Finn Høybye  (modtager genvalg) 

Poul Erik Christensen (modtager ikke genvalg) 

Finn Høybye blev genvalgt. I stedet for Poul Erik Christensen blev Erik Madsen valgt. 

 

Revisorer er herefter: 
 Finn Høybye 

 Erik Madsen 

 

Ad. pkt. 8 
Under eventuelt blev der spurgt ind til fremtidssikring af nettet.  

Vore kobberkabler kan holde i mange år endnu, hvis vi holder dem ved lige, hvilket vi gør. 

 

Oplever man problemer er det en god idé at høre naboerne, om de oplever det samme.  
 

Der var mange spørgsmål til Palle fra Stofa, flere hvor han henviste til support – han lagde vægt på, at 

man gerne skulle ringe til support LIGE når man oplever problemer, ikke når udsendelsen er slut. 

 

Enkelte udtrykte ønske om bestemte kanaler – her henvises til VælgSelv under MitTv. 
 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25. Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. 

 
Herefter takkede formanden for i aften. 

 

 

 
 

    25.2.2017 

………… ……………………………..  ……………… ……………………………………….. 

Dato Henning Lyhne  Dato Bodil Klausen 
dirigent    referent 

 

 


