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Beretning
Nøragersminde Antenneforening§
generalforsamling maj 20121
Vision:
Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, 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.
Gennemførelse:
Efter sidste års generalforsamling
vores hjemmeside.

blev beslutningsreferatet

lagt ud på infokanalen og på

Stofa har foretaget elektronisk programundersøgelse. Det er en undersøgelse vi modtager
gratis, så der er ikke udgifter for foreningen forbundet med denne undersøgelse.
Undersøgelsen bygger på spørqsrnål som anvendes ved valg m.m .. Metoden anses af
eksperter p§ området, som værende repræsentativ på grund af spørgemetode.
Til gengæld giver den nogle tendenser. 87 % af alle husstande har mere end 1 1V, og 90
% af alle husstande har minimum 1 fladskærms 1V. Kun 5 % har ingen fladskærms 1V i
husstanden.
Man kan oqså se hvem der svarer p§ spørqsrnålene. 71 % der svarer er mænd.
Sammenligner vi 1V programmers popularitet i Stofa ' s undersøgelsen og vores, er de
meget ens.
Måske er 1V 3 nr. 1 på den ene og Puls nr. 2 og omvendt i papirundersøgelsen, men det er
meget lidt forskel der er på de to afstemningsformer.
I efteråret 2011 blev det mere enkelt at vælge tillægsprogrammer

til f.eks. pakke 1.

Tillægsprogrammerne

blev lagt i forskellige prisgrupper.

Det var priser til kr .. : 10, 20, 30 og 40.
Det er altså dig som medlem der kan sammensætte din egen 1V pakke.
I starten af 2012 lancerede Stofa en pakke 2, så vi fik 3 programpakker og en stor vælg
selv pakke.
Pakkerne består således af pakke 1 friholdt for betalingsprogram undtaget 1V 2, en fastlagt
pakke 2 som er ens over hele landet hos foreninger der har Stofa som leverandør.
Bestyrelsen har fravalgt andre betalingsprogrammer

i pakke 1.

Den gamle pakke 2 bliver således til pakke 3.
p§ et bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for pakke 1, og valgte kun at medtage
1V 2 som det eneste betalingsprogram i denne pakke.
p§ samme møde blev bestyrelsen oqså præsenteret for pakke 2 (den nye landsdækkende
1V pakke er ens i hele landet og til samme pris (DK Pluspakken)).
Denne pakke får vi til en god pris.
p§ et møde med Stofa fik formanden forelagt en strategi for pakke 3. Det var p§ et
tidspunkt hvor der stadig blev forhandlet med programleverandørerne.
Strategien var at programudbuddet skulle være dækkende og til en skarp pris.
Samtidig skulle der tages hensyn til den resterende plads i anlægget.
Programmerne i pakke 3 er baseret på Stofas elektroniske undersøgelse i Nøragersminde
og landsdækkende.
Resultatet blev, at pakke 3 blev udvidet med programmer bestyrelsen har fået
forespørgsler på, som DK 4, Canal 9, 1V 3 puls, og så den nye TLC kanal, samt VH1 og
Nick. Programmerne Nature/Prime udgik.
En udvidelse med disse populære programmer samt betaling for 1V 2, betød at vi kun fik
en prisstigning på i alt kr. 19,38.
Dette kan naturligvis kun gøres, fordi der forhandler med programudbydere, der gerne vil
være med i pakke 3 (eller slet ikke være p§ anlægget), og således yder en rabat hvis vi
tager den rigtige pakke for de rigtige programmer for flertallet af medlemmerne.
Skulle bestyrelsen bestille enkeltprogrammer ud fra en papirafstemning i foreningen, ville
pakke enten blive meget dyrere, eller oqså ville der mangle populære og efterspurgte
programmer i foreningen største mest attraktive programpakke, nemlig pakke 3.
Da pakke 1 og pakke 2 er faste pakker, og pakke 3 bliver en bedre pakke ved at anvende
forhandlinger omkring de mest populære pakker, har bestyrelsen besluttet at ophøre med
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de gammeldags papirundersøgelser i foreningen, hvor medlemmerne afkrydser
enkeltprogrammer .
Bestyrelsen mener, at tiden er løbet fra denne gammeldags afstemningsform
det nu er medlemmerne der primært kan bestemme selv.
Bestyrelsen har p§ baggrund af generalforsamlingen
(Fællesforeningen for Danske Antenneforeninger).

fra 1988, da

sidste år, udmeldt foreningen af FDA

Som nævnt på sidste års generalforsamling var kontingentet p§ ca. 75 % af foreningens
budget, hvilket ikke stå i mål med den ydelse foreningen modtog.

Nye tjenester for det enkelte medlem:
Bestyrelsen har besluttet at foreningens medlemmer kan tilslutte sig den nye fordelsaftalen.
Fordelsaftalen er en mænge tilbud til medlemmer af Nøragersminde Antenneforening og
andre foreninger med Stofa aftale.
Aftalen indeholder specifikke programpakker, med en vælg selv pakke, telefoni, og masser
af andre spændende tilbud.
G§ ind p§ www.stofa.dk

og se alle muligheder.

Det at man selv kan sammensætte en programpakke på toppen af nogle faste kanaler,
giver det enkelte medlem friheden til selv at bestemme en del af pakken. Den frihed er til
rådlqhed nu.
Bestyrelsens grundholdning er den at vi skal administrere grundpakken i pakke 3.
Men derudover skal vore medlemmer individuelt kunne tilkøbe sig samtlige andre ydelser
som Stofa udbyder.
Der oprettes en kontrakt mellem Stofa og vores medlemmer.
Bestyrelsen har modtaget et par henvendelser vedr. programmer der er stemt ude i den
tidligere papir programafstemningen.
Programmer som DK 4, Kanal 9 0.1. programmer skal være stemt ind i grundpakker, før
man som medlem kan tilkøbe programmerne i en tema pakke eller lignende. Og det har den
sidste pakke 3 løsning nu formået, til en meget lav pris.

Økonomi:
Kontingentet til Nøragersminde Antenneforening er det samme som vi startede med i 1988.
Det er godt vi kan fastholde dette, men det bør ikke være en rnålsætnlnq i sig selv.
Vi ser på relevante løsninger.
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Udviklingen af en ny hjemmeside kunne være en mulighed.
Foreningen udbetaler ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer,
sammenkomst for bestyrelsen med ledsager.

men vi afholder en

Aktiviteter:
Der har ikke i det forløbende år været aktiviteter.
Stofa er købt af Ratos. Deres erklærede mål er, at stille midler til rådlqheo til at udvikle
kabel nettene.
Dette er sidst sket med en landsdækkende programpakke, en ny hjemmeside, som har til
formål at gøre tingene enklere.
Kampen om medlemmerne er blevet hårdere, og derfor er en solid organisation bag Stofa
en fordel for medlemmerne.

Fremtid / Mission:
Der er ingen tvivl om, at fremtidens TV signal er digitalt. Som medlem af
antenneforeningen, får du stadig en del analoge programmer, så du er ikke tvunget til at
købe et nyt TV med digitaltuner.
Antallet af analoge kanaler i forhold til digitale kanaler drøftes jævnligt med Stofa, som har
en hel afdeling der følger udviklingen professionelt.
Bestyrelsen må sikre sig, at bestyrelsen/foreningen er vellidt og respektabel i
medlemskredsen og foreningens omgangskreds på alle områder, p§ den måde får vi
maksimal indflydelse, der hvor vi ønsker det.
Bestyrelsens arbejde må bestå af flertallet af medlemmernes interesse, og ikke af enkelte
personers interesse, i lighed med vores programpakker og løsninger.
Vi må således være mere orienteret i forhold til HD kanaler, men ikke miste grebet omkring
det de fleste ønsker.
Her hjælper Wilke undersøgelserne os godt på vej.
Bestyrelsen skal oqså være udviklende, og ikke afviklende. Det skal være muligt for
medlemmerne at f.eks. kunne se TV på PC, det såkaldte Web- TV og nu oqså de Web-To
Go. Denne og mange andre tjenester finder du på: www.stofa.dk
Det skal naturligvis oqså være muligt med telefoni samt hurtigt bredbånd,
Bestyrelsen må sikre sig almen og korrekt viden, og handle ud fra denne.
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Som bestyrelse for ca. 800 medlemmer udgør vi en lille forening. Vi må gerne være
proaktive, men vi må ikke sætte os mål, der ikke matcher med hvem vi er.
Vi er helt præcis 783 medlemmer. 10 % har valgt pakke 1, 8 % har valgt pakke 2 og 82 %
har valgt pakke 3. 62 % har valgt Stofas internet og 25 % har valgt Stofas telefoni og
endelig har 22 % zaptor.
Vi vil således sikre, at vores anlæg er med blandt de bedst opdaterede anlæg i Stofa regi.
Vi følger udviklingen, og bruge vores opbyggede tillid hos Stofa til at skabe den bedst
tænkelige modtagelse af ydelser, som kan tilvejebringes.
Det vil sikres ved deltagelse i møder og aktiviteter, der anses for at være væsentlige til
dette formål.
Beretningen er at finde på foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Torsten Vester
Formand.
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