
Antenneforeningen TOLVEREN 

Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2018 

 Jørn Larsen bød velkommen. 

Der deltog 13 personer, foruden bestyrelsen.  Endvidere deltog Susanne Søgaard  fra STOFA. 

Jørn Larsen spurgte forsamlingen, om der er indvendinger mod at Susanne Søgaard overværer generalforsamlingen. 
Der var ingen indvendinger. 

1. Valg af dirigent 

Mogens Kristensen blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen 
indsigelser. Herefter spurgte dirigenten, om der var indsigelser mod dagsordenen. Der var heller ingen indsigelser 
her. Dagsordenen blev læst op. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 Jørn Larsen aflagde beretning: 

2017 har været et hektisk år med mange møder, årsagen er den, at vores kontrakt med Stofa udløb den 31. 

dec. 2017. 

Asik havde lavet en aftale med Karsten Skødt og Jørgen Christesen fra BLC om at skulle forhandle med dem, 

der havde lagt billet ind på, at levere signalet. Det stod dog hurtigt klart, at der kun var to som kunne være 

interessante at arbejde videre med, Stofa og You/See / Asum Net. Den store knast i forhold til Stofa var det 

store beløb de skulle have, hvis ikke det blev Stofa der fik kontrakten på 7 år, som dog blev forhandlet ned til 5 

år, og så var vi ude af paragraf 7 aftalen, som ville koste alle foreninger i Asik 25 mil. I goodwill. 

Bestyrelsen rettede på et tidspunkt en henvendelse til Palle Jensen fra Stofa, at hvis nu ikke alle 6 foreninger 

kunne blive enige om samme udbyder, hvor ville Tolveren så så stå i forhold til, at få signalet. Palle Jensen 

svar var, at Tolveren aldrig kom til at stå uden signal. 

Ved Asiks møde i august måned blev vi bedt om at tilkendegive vores holdning, om det skulle være Stofa eller 

You/See / Asum Net. Vi var kun 2 foreninger, Tolveren og Bramdrupdam Øst, der var helt afklaret til at 

beholde Stofa som leverandør, de andre foreninger var ikke helt afklarede. Bramdrupdam Øst indkaldte 

herefter til et møde i Brandrupdam Hallerne for at høre om de andre foreninger nu var blevet afklaret, det var 

de alle, som gik ind for Stofa. 

Resultatet blev at der blev indgået en 5 årig kontrakt, hvor foreningerne efter de 5 år frit kan forhandle med 

en anden udbyder uden at skulle betale goodwill. 

Asik har fået nyt navn som fremover hedder KOLDING NET.  

Den nye kontrakt betyder bl. a., at Stofa opretter en butik, hvor vore medlemmer ved personlig henvendelse 

kan få råd og vejledning, har åben i dagtimerne, på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor butikken kommer 

til at ligge, det var meningen, at den skulle ligge i Jernbanegade, men der var vist nogen, der alligevel ikke 

havde et mandat fra udlejersiden, til at forhandle en lejekontrakt på plads. Jeg har i dag fået en mail hvor de 

oplyser, at Kolding Net kigger på 4 andre steder til butikken.  

Den nye butik samt personale på 4 personer betales af Stofa. 

Der er nedsat et forretningsudvalg med et medlem fra hver forening, bestyrelsen har valgt at sætte Svend Åge 

Krog i udvalget. 

Det er aftalt, at der ikke er nogen prisstigning i 2018 på pakkerne. 



Vi får en gratis administrationsaftale som før kostede 50 kr. pr. medlem pr. år. 

Der vil i 2019 blive påbegyndt installation af docsis 3,1 som giver et hurtigere internet, som betales af Stofa. 

Vi har i 2017 fået hele vores anlæg gennemgået så det er helt i top, det har kostet 148.000 kr. Vi har indgået 

en serviceaftale som koster 85 kr. pr. medlem. 

Fordelen ved at bibeholde aftalen med Stofa indebærer, at vore medlemmer slipper for at skulle have en ny 

mailadresse. 

Som Palle Jensen på sidste generalforsamling sagde, at hvis Stofa vandt Kolding ville han efterkomme et stort 

ønske om, at Strandparken og Lejerbo afd. 214 ville få et nedslag på fjernsynsdelen som betyder, at de nu 

betaler det samme som Tolverens medlemmer, en besparelse for dem på ca. 800 kr. på den lille pakke, det må 

siges at være flot af Stofa. 

Bestyrelsen har besluttet også i år at give medlemmerne en rabat på 100 kr. pr. kvartal i 2018, da Stofa 

betaler nogle af de udgifter, som vi havde regnet med ville være vores udgifter, men vi har ingen planer om at 

give rabat i 2019. 

Palle Jensen som vi havde et kanon godt samarbejde med har opsagt sin stilling hos Stofa med fratræden d. 

31. marts. Hans afløser er Susanne Søgaard som har tilbudt at være her i aften, vi håber og tror på et fortsat 

godt samarbejde, det tyder det på indtil videre. 

Herefter overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse. 

Der var en kommentar om, at der bør være parkeringsmulighed i umiddelbar nærhed af butikken. 

Flere i forsamlingen udtrykte tilfredshed med, at STOFA var blevet valgt som leverandør. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet var udsendt sammen med indvarslingen.             

Budgettet for 2018 blev gennemgået og blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsbidrag 

Forslaget blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg til bestyrelse. 

På valg er: Jørn Larsen, Kurt Strømgaard og Holger Agerskov  

Alle blev genvalgt for 2 år.  

 



7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

Valgt blev:  1. Mogens Kristensen og 2. Jens Ejner Nielsen. 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Lene Dam og Flemming Toldshøj blev begge genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Susanne Søgaard omtalte den nye butik, der forventes etableret i nær fremtid. 

Nettet vil blive opgraderet. 

Der etableres et nyt overvågningsudstyr. 

Kvaliteten af signalerne vil blive bedre. 

STOFA giver rabat på internetforbindelserne. 

Priserne for TV-signalerne fremgår af STOFA`s hjemmeside.    
        

Til slut afsluttede Jørn Larsen generalforsamlingen med at takke dirigenten for god ledelse og deltagerne for god ro 
og orden, samt Susanne Søgaard for deltagelsen. 

 

Dirigent: Mogens Kristensen                                      Referent: Holger Agerskov 


