Beretning Nøragersminde Antenneforening Generalforsamlingen 2015.

Foreningen har siden sidste generalforsamling skiftet formand og dermed også en
anden måde at gribe tingene an.
Beretningen vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
Først en tak til den øvrige bestyrelse for at hjælpe til, hvor mine evner ikke endnu
har rakt.
Jeg har forsøgt at komme efter den viden, som tidligere formand besad i kraft af sit
lange virke for foreningen, dels ved at lytte til den øvrige bestyrelse, gennemlæse
tidligere referater, samt deltage i de fælles møder med Stofa.

Der har ikke i det forgangne år været voldsomt mange henvendelser fra foreningens
medlemmer, dog et par stykker, hvor nedgravning af elledninger og flytninger af
lysmaster har efterladt Stofaboksen nogen steder midt ude på fortovet. Vi har i et
enkelt tilfælde formidlet direkte kontakt mellem abonnent og Stofa. Desværre er
det abonnenten, der står med regningen for en evt. flytning.
Derudover har der været en del henvendelser fra ejendomsmæglere og beboere,
der tager fejl af Antenneforening og Grundejerforening. Mere om dette under
forslag til lovændringer.

Ved første møde med Stofa, hvor vi deltog to mand fra bestyrelsen, blev vi noget
overraskede, da der forelå en næsten færdig plan for en total ændring i vores tilgang
til Stofa. Ingen fra Bestyrelsen havde hørt om dette før.
Ændringerne gik på et fremtidigt Regionalt Brugerråd bestående af 3 m/k fra hver
antenneforening, en gradvis nedlæggelse af foreningerne og dertil hørende
generalforsamling.
En general udjævning af forskelligheder til antenneforeningerne – både hvad angår
priser og programudvalg.

Vi har i bestyrelsen drøftet dette meget nøje og kan godt se fordele med Regionale
Brugerråd, men vi er absolut ikke enig med Stofa omkring afskaffelse af
foreningerne. Hvor skal disse repræsentanter til Brugerrådene komme fra, hvis de
ikke bliver valgt af foreningen på en generalforsamling.
Den generelle udjævning af priser og programudvalg vil ske under alle
omstændigheder, men der bliver åbnet op for mere fleksibel tilvalg af kanaler.
Vi vil forsat indgå i dialog med Stofa omkring disse emner i det kommende år, hvor
trods alt intet er endelig afgjort.

De tekniske detaljer i øvrigt og nye tiltag vil jeg lade Stofa om at stå for under deres
indlæg efter generalforsamlingen.
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