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Beretning 
Nøragersminde Antenneforenings 
generalforsamling maj 2009! 

 

 
Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, 
nemlig det at forsyne vores område med de mest optimale, og naturligvis lovligt modtagelige, 
programmer til den mest økonomiske pris. 
 
Efter sidste års generalforsamling blev beslutningsreferatet lagt ud på infokanalen og på vores 
hjemme side umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen vedtog nogle vedtægtsændringer, som straks blev ændret og lagt ud på 
hjemmesiden, og der blev informeret på INFO kanalen. 
Vore vedtægter blev således moderniseret til den tid vi lever i samt at skriften blev ensartet. 
 
Generalforsamlingerne har også tilkendegivet, at bestyrelsen ikke bare skulle komme nye 
programmer på anlægget, men bestyrelsen skulle også kunne tage programmer af anlægget. 
Da bestyrelsen både vil gøre anlægget attraktivt når der kommer nye spændende programmer, 
men samtidig fastholde antallet af programmer, har bestyrelsen taget Scandinavia af anlægget da 
der kommer et nyt program ved navn 3 PULS fra Viasat. 3 PULS er et gratis program i 2009, men 
vil blive et betalingsprogram, og lægges i pakke 2. 
 
Skulle bestyrelsen være tro mod andre udbydere på anlægget skulle vi tage et andet Viasat 
program af. Dog mener bestyrelsen ikke det vil være til medlemmernes fordel at tage TV 3 eller    
3 + af anlægget, da programafstemningerne afspejler et andet billede. 
 
Viasat kommer nu med et nyt tiltag. Tegner foreningen en treårig kontrakt på TV 3 og 3+, opnår 
medlemmerne en samlet rabat på de 3 år på kr. 254,85. 
 
Prissætninger fremgår af nedenstående skemaer på sidste side. 
 
Da det principielt er i mod bestyrelsens opfattelse at binde medlemmerne, men at der samtidig er 
penge at spare for medlemmerne, beder vi derfor om generalforsamlingens stilling til dette forslag. 
 
Da vi ikke ved hvad der sker teknisk de næste 3 år, her tænkes især på muligheden for at købe 
enkeltprogrammer, beder vi om medlemmernes tilkendegivelse. 
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Bestyrelsen forsøger konstant at gøre programudbuddet så alsidigt som muligt. Derfor kan en 
beslutning truffet i et sammenhæng være rigtigt på det tidspunkt, men ændre karakter ved udbud 
at nye tjenester. 
Ved indførsel af Zaptor besluttede bestyrelsen at beholde filmkanalen Scandinavia fordi vi anså 
programmet for at udvikle sig og at programmet samtidig var et godt alternativ til de andre 
filmkanaler. Vi fik også DR Update på anlægget. 
Nu tilbydes der, fordi mange har taget Zaptor til sig, en hel stribe filmkanaler fra TV 1000, der 
matcher stort set alt inden for film, og Scandinavia udgå således i forbindelse med introduktion af 3 
Puls.  
 
I takt med at flere og flere træffer beslutning om at anvende Zaptor, vil pakke 1 blive mere 
attraktiv, da der så via Zaptor vælges pakke, og derefter en temapakke der er tilpasset den enkelte 
familie. 
 
Bestyrelsen har således truffet beslutning om, at der godt kan komme enkelte flere 
gratisprogrammer på pakke 1, så denne pakke bliver mere attraktiv med tilvalg af temapakkerne 
fra Zaptor. 
 
TV 2 har haft mange nye programlanceringer på tegnebrættet. 
TV 2´s økonomi har formentlig bragt dem i en situation, hvor planerne er blevet justeret, ind til 
videre. 
 
Men antal programmer og priserne på programmerne er en stadig udfordring for bestyrelsen og 
dens arbejde. 
Derfor fastholder vi at der skal ske en undersøgelse af programmerne på anlægget blandt 
medlemmer mindst hvert andet år. Det giver bestyrelsen en vejledning i hvilken holdning 
medlemmerne i Nøragersminde antenneforening har til programudbuddet. 
 
Vi har i en lang årrække udsendt papir afstemningssedler, sidste gang i januar 2008.  
Her sendte vi i samarbejde med Stofa afstemningsmateriale ud, der skulle danne grundlag for den 
store pakke til medlemmer der har pakke 2 og kan se de programmer der skulle stemmes om. 
 
Stemmesedlen havde et format af et hæfte. Ikke særligt miljøvenligt. 
Afstemningsresultat fremkommer ved at hvert bestyrelsesmedlem gennemgår hvert kryds i 
afstemningsmaterialet. Et stort arbejde. Hvert bestyrelsesmedlems afstemningsresultat 
sammentælles så til et samlet resultat som blev sat på INFO kanalen.  
 
Vi omdelte således omkring 750 hæfter, talte samtlige indkomne afstemninger sammen, for så at 
konstatere at medlemmerne var tilfredse med anlægget programmer. 
 
I disse moderne tider findes der mere raffinerede og tekniske systemer til denne afstemningsform. 
Programmet ligner det man anvender ved folketingsvalg, idet det ikke bare tager stilling til et 
stilbillede, men bevæger sig dybere ned i medlemmernes ønske. 
 
Denne undersøgelse blev fejlagtigt udsendt i september 2008.  
 
Resultatet af den elektroniske afstemning har bestyrelsen sammenholdt med vores egen 
krydsafstemning fra afstemningen i januar. 
 
Programafstemningen havde samme resultat som vores afkrydsningsresultat, men gav svar på 
mange flere spørgsmål end vores egen papirundersøgelse.  
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Derfor stiller bestyrelsen forslag om at vi overgår den denne forbedrede afstemningsform. 
 
Svarprocenten på den digitale undersøgelse var 27,5 %  mod bestyrelsens papirundersøgelse, der 
var på 16,25 %.  
 
Den 31. oktober 2009 slukker det analoge signal, og man kan kun få digitale signaler. 
 
Denne ændring har kun betydning for dem der selv modtager signaler, og ikke er medlem af en 
antenneforening. Det er vigtigt at slå fast. 
 
Bestyrelsen har drøftet dette indgående med Stofa, om hvordan vi sikrer os at budskabet kommer 
frem til medlemmerne. 
 
Derfor blev nedenstående indrykket i lokalblade i uge 8/9 2009:  
 

Bare rolig – dit tv går ikke i sort! 
Med kabel-tv fra Antenneforeningerne Nøragersminde, Ørestaden og Dragør Antenne- og Kabelnet sker der 
intet med dit tv, når det analoge signal slukker. Du er en af de heldige, der fortsat kan se tv, som du plejer, 
uden at gøre spor. Og vil du have endnu skarpere billeder, bedre lyd og interaktive muligheder, kan du 
blive digital med Zaptor her og nu. 
Læs mere på stofa.dk eller ring på 80 30 30 30. 
Gælder husstande, hvor Stofa forsyner med Zaptor. Mindstepris 6 mdr. Zaptor boks/kort: 995 kr. + 187,50 kr. = 1.182,50 kr. ekskl. pris for analog tv fra foreningen. I flere 
foreninger er det muligt at få Zaptor-boksen til en lavere pris, se stofa.dk   
 
Der er også udsendt Mails til Stofanet kunder i foreningen. 
 
Det er bare et af de tiltag der vil være i bestræbelse på at sikre at budskabet når frem til samtlige 
medlemmer.  
 
Det er vigtigt at fastslå, at som medlem af Nøragersminde antenneforening får dette ingen 
betydning for dig. 
 
Tvært i mod, får du flere fordele. 
 
Har du ikke stort TV behov, men blot ønsker at se Dansk TV samt gratis programmer fra andre 
lande, samt DR opdate og måske have fordel ved internettet, har vi pakke 1. 
 
Ønsker du mere af TV verdenen, for eksempel fodbold, Naturoplevelser, DK 4 som har mange 
spændende oplevelsesberetninger, Film, internationale nyhedsprogrammer, TV 2 zulu for de unge 
og TV 2 Charlie for den ældre generation samt Disney Channel for de små og MTV for de større 
børn kan vi levere dette i pakke 2 løsningen. 
 
Er du ikke til analog TV, men ønsker at modtage dig signal digitalt har du samtidig mulighed for det 
ved at etablere Zaptor løsningen i dit hjem. Den fås i 3 pakke løsninger, afhængig om du er til en 
sport pakke, en familiepakke, eller vil se det hele og meget mere i digital modtagelse, ja nogle 
programmer endog i HD format. 
Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at vi skal levere et analog signal i 2 pakker til vore 
medlemmer. Det er det man tilmelde sig, når der indgås aftaler med et nyt medlem, og det er det 
man skal kunne modtage som minimum.  
 
Den tekniske udvikling giver så en masse nye muligheder. Disse muligheder skal ikke indgå i det 
fælles abonnement, men være tilvalgs ydelser, den enkelte kan købe afhængig af behov og ønsker. 
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Mange i Nøragersminde antenneforening har allerede valgt Zaptorløsningen og der kommer hele 
tiden flere til.   
 
Men det er dig som medlem af Nøragersminde antenneforening der selv træffer beslutningen, om 
hvordan og hvor meget TV du ønsker. 
 
På baggrund af ovennævnte valmuligheder er der mulighed for at etablere digitalt tv modtagelse 
via  Zaptorløsningen, for hele familien et centralt sted i huset, f.eks. i stuen. 
 
Børnene eller andre familiemedlemmer kan stadig have deres eget TV på værelser, kontorer, 
køkken eller lignende steder, hvor man kan modtage det analoge signal. 
 
Denne løsning er også gældende efter 31. Oktober 2009. 
 
Nu da Zaptoren er nævnt kan vi da også ligeså indrømme at der har været 
begyndervanskeligheder. 
 
I lighed med andre udbydere på kabeltv markedet introducerede Stofa Zaptor i foråret 2008. 
Selvom der er gennemført test af produktet opstår der mange mærkelige ting, når driften starter 
op.  
De samme problemer er også gældende for andre udbydere af produkter der ligner Zaptor. Det er 
ikke tilfredsstillende, men vi er ikke alene om at opleve begyndervanskeligheder. 
 
Der arbejdes intenst med opdateringer for at levere et godt resultat. Det er i alles interesse, ikke 
mindst også Stofa´s der ønsker at levere kvalitet for at have tilfredse medlemmer.    
 
Den omtalte digitale medlemsundersøgelse fra september 2008 fastslog bla. Følgende: 
 
Zaptorbrugerne oplevede merværdien højere end prisen for løsningen.  
 
Udviklingen på området går stærkt. Derfor opfordres medlemmerne til at tjekke Zaptor løsningens 
seneste udvikling på Stofa hjemmeside, Stofa. dk.  
 
Også internet siden udvikler vi anlægget, idet vi snarest kan levere 50 Mbit internet, men her 
træffer du stadig dit eget valg, om hvor høj hastighed du ønsker at anvende og betale for.  
 
50 Mbit blev til da et medlem skrev til bestyrelsen at der var dette behov, primært på uploadsiden. 
 
Ønsker man en sag taget op i bestyrelsen, indsender man et forslag til bestyrelsen med underskrift. 
Bestyrelsen vil således behandle indkomne forslag fra forslagsstiller, og forslagsstiller får således 
bestyrelsens svar på sin skriftlige henvendelse. 
 
Vores beslutning om at støtte FDA (Forende Danske Antenneanlæg) føler vi stadig er en god 
beslutning, så længe der arbejdes aktivt for at håndhæve høj og retfærdig moral på området. 
 
FDA har fået ny landsformand, som vi har haft møde med i bestyrelsen. FDA bliver nu mere 
markante, og sætter deres præg på den verden vi befinder os i. Både med indlæg i forbindelse 
med TV2´s politiske redningsplan, men også med møder med programleverandørerog kabelnet 
udbydere. 
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Foreningen består i dag af 800 medlemmer. Af disse er ca. 50 % tilsluttet StofaNet og ca. 20 % 
har nu en zaptorløsning. 
 
Beretningen er at finde på foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Torsten Vester 
Formand. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Forslag, punkt 5 i dagsordenen. 
 
 
 
Viasat´s har disse 2 prissætninger: 
 
Model A: 
Hvis foreningen lader prisen stige den 1. september 2009, betyder det en mere moderat 
prisstigning, og at foreningen opnår en besparelse på 254,85 kr. ex. moms per husstand 
over den treårige periode: 

TV3  TV3+ 
Pris d.d.    19,42  14,01 
1. september 2009  22,95  19,95 
1. september 2010   24,10  20,95 
1. september 2011   25,30  21,99 
Alle priser er i danske kroner pr. måned pr. husstand eksklusiv moms og sekundære rettigheder 
samt inkl. indeksregulering. 
 
 
Model B: 
Hvis foreningen vælger at lade priserne på de to kanaler stige fra september 2010, vil 
prisudviklingen være som følger: 

TV3  TV3+ 
Pris d.d.    19,42  14,01 
1. september 2009   20,20*  14,57* 
1. september 2010   31,40  26,56 
1. september 2011   34,54  29,22 
* stigningen skyldes en indeksregulering på 4 %. Alle priser er i danske kroner pr. måned pr. 
husstand eksklusiv moms og sekundære rettigheder. 
 
 
Skemaerne bliver gennemgået under generalforsamlings punkt 5, indkomne forslag. 
 


