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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i SGA 

Afholdt 28.5.2013 

Deltagere:  

Jan Pedersen, Jesper Laursen, Thomas Thrane, Jim Sidney, Lars Baun, Claus Holmen, 
Susanne Mehl  

Fraværende: ingen 

 

 

Inden bestyrelsesmødet havde vi et kort møde med Ole Møller Jensen, fra 
Canal digital, vi blev informeret om hvordan Canal Digital arbejder i markedet, 
vi debatterede lidt på kryds og tværs og tog det så videre med. 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste møde, og hvad har der været sidst. 

Aftalen vedr. udlejning af mastfaciliteter til 3, er i slutfasen, men der er lidt 
omkring afregningsmetoden, som skal køres på plads. Lars Baun forhandler 
aftale/kontrakt på plads. 

Lars Baun har talt med Bent Hørby, Middelfart Antenneforening, og har fået 
den besked, at de alligevel ikke er interesseret i at deltage i udbudsmateriale. 

Vedr. favoritgruppen/styregruppen: 

Alle antenneforeninger der indgår aftale med Stofa om Low-Pay programmer 
samt digital TV, er automatisk med i samarbejdet med favoritgruppen. 
Favoritgruppen som vi er en del af har fungeret siden 2006, så vi forventer, 
det er noget den gamle bestyrelse er blevet oplyst om ved indgåelse af 
kontrakt med Stofa. Samtidig med oprettelse af favoritgruppen blev der nedsat 
en operationel styregruppe. 

Styregruppen består af repræsentanter fra: Antenneforeningen Aarhus, AN-
TV (Aalborg), ASIK (Kolding), Horsens fællesantenne-Forening 
Antenneforeningen Horsens Syd og DOA (Sønderborg) 

Favoritgruppen er repræsenteret med 3 valgte som pt. er fra: Ribe 
Antenneforening, Lunderskov Antenneforening og Vamdrup Antenneforening. 
De Antenneforeninger der ikke er medlem af styregruppen er repræsenteret af 
favoritgruppen. Medlemmer i favoritgruppen vælges for 2 år ad gangen. 
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Vi får indhentet tilbud fra havemand, til pasning/oprydning ved antennehus 
mod Søborg Alle. 

Vedr. udbudsmateriale, vi afventer oplæg fra rådgivende ingeniør og advokat. 

 

 

3. Status økonomi  

Økonomien er ajour, likviditeten følger budgettet. Til næste møde er 
udfærdiget budget som ønsket af generalforsamlingen. 

 

4. Stofa Stofas kundeservice virker ustruktureret. Nyhedsbreve kom alt for sent til 
uddeling. SGA ønsker møde med Stofa omkring kundeservice, for at få løst de 
ting der er irritationsfaktorer. Pixelering er stadig et problem hos flere 
medlemmer – hvordan vil Stofa løse dette? 

Medlemsansvarlig Claus Holmen skriver til Stofa om denne problemstilling: 

  

5. Møde med nærliggende antenneforeninger. 

 SGA fremsender mødeforslag til Middelfart, Ejby samt Nr. Åby om at mødes, 
den 18.6.2013 kl. 19.30 – Fjeldsted Skovkro, hver forening afholder udgifter 
for egne deltagere.. 

 

6. Efterårets Fællesmøde. 

 Efterårets fællesmøde forventes afholdt i uge 45. 

 Forventet panel:  Frans Mortensen, fremtidsforsker 

    Repræsentanter  fra: YouSee, Stofa og Trefor. 

 Indkaldelse til dette møde vil blive medlemsomdelt sammen med afstemning 
om kanalvalg. Der vil være tilmeldingspligt til dette møde. 

   

7. Eventuelt 

Næste møde 27.8.2013 kl. 18.00.  

 


