Nøragersminde Antenneforening
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 09.09.14
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A. Gennemgang af referatet fra sidste møde
B. Orientering fra formanden og emner til beslutning.
Herunder orientering om Stofadagen v/Alex.
C. Gennemgang af emner fra erindringsliste
D. Orientering fra kassereren
E. Orientering fra tilsynsførende
F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg
G. Eventuelt
H. Næste bestyrelsesmøde
I. Godkendelse af refereratet

------- o ------Deltagere: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Michael
Dupont.
Afbud fra:

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden refererede kort fra Stofadagen, hvor han og Ole Dalsgaard havde deltaget.
Alex Wätjen fra Stofa var inviteret til mødet for at informere lidt mere detaljeret om Stofadagen og
anden relevant information.
Han orienterede bl.a. om de nye pakkesammensætninger, som bliver aktuelle fra omkring januar 2015.
Vi undgår ikke prisstigninger i 2015, men vi fik jo også prisnedsættelser i år.
De nye priser fra 01.01.15. blev annonceret som følger:
Pakke 1 stiger med kr. 20,- svarende til en ny pris på kr. 189,- pr. måned.
Pakke 2 stiger med kr. 26,- svarende til en ny pris på kr. 325,- pr. måned.
Pakke 3 stiger med kr. 20,- svarende til en ny pris på kr. 499,- pr. måned.
Der sker også justeringer af pakkerne i 2015, bl.a. fordi TV2 Film lukker.
Pakke 1 fortsætter uændret.
Pakke 2 mister TV2 Film, men udvides med CN Cartoon Network, TNT HD og TLC HD.
Pakke 3 mister TV2 Film, men tilføres den nye TV2-Sport, ID Invastigation Discovery og CNN.
Fra 1. november ændres prisen på Fritvalgskortet til 0,- kr.
Filmarkivet udvides med ShowTime On Demand, Nickelodeon OD og CN OD.
Bærelinjen til SmartTV udvides fra 256 KBIT til 1 MBIT.
Derudover indebærer Fordelsaftale 3, at medlemmerne har Start Forfra + og WebTV to Go.
--
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Derudover præsenterede Alex et oplæg til en ny kontaktform i forhold til landets antenneforeningen –
”Brugerråd”. Et råd, hvor alle landets antenneforeningen, hvis anlæg er ejet af Stofa, via nogle
regionsråd informeres og deltager i udviklingen af Stofa.
Disse råd fungerer allerede i visse dele af landet, og forventes udbygget til hele landet inden for en
årrække.
Disse brugerråd gav anledning til nogen drøftelse, og bevirkede at resten af punkterne på dagsordnen
blev udsat til næste møde.
Ad punkt C.
Ad punkt D.
Ad punkt E.
Ad punkt F.
Ad punkt G.
Ad punkt H. Næste møde aftaltes til 28.10.14.
Ad punkt I. P

Allan Christensen
Erling Hansen
Formand.
sekretær.
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Michael Dupont.
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