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Konklusions referat fra bestyrelsesmøde afholdt  

den 27. august 2015. 

 
 
 Daltagere:  
Jesper Laursen, Lars B. Sørensen, Kristian Madsen, Leon Andersen, Ole Hansen, Claus 
Holmen, Jim Sidney. 
 
Fraværende med afbud: Ingen. 

___________________________________________________________________________ 

  
1. Godkendelse af referat fra afholdt møde den 20. maj 2015. 

Referat fra den 20. maj 2015 godkendt uden kommentarer. 
 

2. Status på halvårsregnskab fra 1. januar 2015 – 30. juni 2015. 
Stadigvæk problemer med Nem Ide opkobling. Der arbejdes intens med at få adgang men 
det giver lidt udfordringer dels fordi det er opsagt af afgående bestyrelse dels fordi nyt skal 
indhentes via Erhvervsstyrelsen. 
Overskud  kr. 126.000 
Egenkapital              kr. 704.000 
Der er uafklarede spørgsmål omkring visse udgifter om de er periodiseret. Dette 
undersøges af Kristian Madsen og Vinnie Larsen. 
 

3. FDA. 
Enighed om udmeldelse af FDA (Forenede Danske Antenneforeninger) da der ikke syntes vi 
har behov længere for denne juridiske hjælp længere.  
SGA melder sig ind i A2012.dk som varetager antenneforeningernes interesse på samme 
måde som FDA men bare til et billigere abn. 
 

4. Referat fra møde med Middelfart Antenneforening. 
Mødet var med henblik på at sondere muligheder for et tæt samarbejde med Middelfart 
Antenneforening evt. en egentlig sammenlægning. Formanden for Middelfart 
Antenneforening oplyste, at man bestemt var interesseret i at arbejde videre med disse 
ideer, men oplyste også om at man pt. stod lidt i et ”vadested” med deres antenne fremtid, 
dels fordi man var i gang med en Voldgiftssag med Stofa omkring Internetdelen, dels fordi 
man var usikker på hvem der fremover skulle være leverandør til deres Antenneanlæg. 
Jesper og Leon gav en orientering fra mødet. 
Konklusionen blev derfor, at man afventer med yderligere tiltag fra SGA. 
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5. Evt. samarbejde med øvrige Grundejerforeninger i Strib. 
Kristian og Ole arbejder videre med initiativer for et møde med andre Grundejerforeninger. 
I Strib. 
 

6. Efterårs arrangement /Stofa. 
Med henblik på at fastholde medlemmerne og få ny tilgang af medlemmer blev der drøftet 
flere modeller: 
Forslag om ”frikadellemøde” hvor SGA og Stofa inviterer medlemmerne til en antennesnak, 
samt samme mulighed nogle timer før afholdelse af generalforsamlingen. 
Ole undersøger sammen med Stofa mulighederne. 
Forslag om gratis tilslutning for de husstande der tidligere havde været tilsluttet. 
Forslag om gratis tilslutning for ny byggeri forudsætter adgang til antennekabel. Adgang 
til antennekabel defineres ved en standardgravning op til 20 meter fra skel, samt en 
bindingsperioden på 6 måneder. 
Konklusionen blev at begge forslag om gratis tilslutninger igangsættes, og synliggøres på 
hjemmesiden. 
Claus oplyste der pt. var 1.480 medlemmer hvilket må siges er en flot opbakning fra 
medlemmerne og er tilfredsstillende med den store konkurrence der er fra flere sider. Men 
denne opbakning forpligtiger også bestyrelsen til at være proaktiv til hele tiden at udvikle 
antennenettet, så det teknisk er optimalt til efterspørgslen fra medlemmerne ellers vælger 
man blot konkurrenterne.   
 

7. Teknik. 
Jesper orienterede kort om modtaget tilbud fra Stofa om udviklingsplan for SGA der 
omfatter anlæggets nuværende tekniske tilstand, samt hvilke tiltag der skal igangsættes 
over en årrække som bl.a. skal udvikle anlægget til at understøtte Docsis 3.1 hvilket 
betyder udskiftning af ældre materiel / forstærkere og neddele antennenettet i flere øer til 
ca. 100 mulige husstande pr. ø. 
Den samlede pris for implementeringen af udviklingsplanen vil andrage ca. kr. 11 mill. som 
dog er et ca. beløb, og hvor arbejdet skulle udføres over en længere årrække. 
Jesper anbefalede der tages en uvildig instans (Brix og Kamp) til at belyse udviklingsplanen. 
Dette blev accepteret dog afhængig af prisen derfor som blev oplyst ville være max kr. 
5.000,-. 
Der blev også en debat omkring fremtiden for SGA´s antenneleverandør som forsat kunne 
være Stofa men også andre leverandører som f.eks. YouSee 
 
Konklusionen blev Jesper tager kontakt til Stofa / YouSee med henblik på at aftale møde 
hvor vi kan hører hvad de tilbyder.  

 
8. Dato for nyt bestyrelsesmøde. 

Torsdag, den 5. nov. 2015 kl. 18.00 på Stribs Idræts efterskole kl. 18.00 
 

9. Evt. 
Ønske om Kursus i Podio som er en intern platform for bestyrelsen. Dette gives på næste 
bestyrelsesmøde. 


