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Beretning 
Nøragersminde Antenneforenings 

generalforsamling maj 2008! 
 

 
Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden.  
 
Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling i 
Skelgårdsskolens aula, og d. 8. juni 1988 en ekstraordinær generalforsamling i samme sted. 
Formålet var at beslutte om vi som forening skulle etablere et antenneanlæg med 17 kanaler. 
 
Hele aulaen var fyldt med medlemmer og kommende medlemmer, 200 personer var mødt op, og 
beslutningen om at etablere et antenneanlæg blev enstemmigt vedtaget. 
 
Foreningen blev offentliggjort i en artikel i Amagerbladet 1. Marts 1988. Artiklen så således ud: 

 
    
Bestyrelsen har valgt at vendte med en reception til foreningen fylder 25 år. 
 
Og nu 20 år senere 
 



2 

 

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. 
 
 
Sidste års generalforsamling besluttede, at foreningen opretter et forum, så medlemmer der ønsker 
stemmesedler, indkaldelser m.m., tilsendt på mail i stedet for i papirformat, får denne mulighed. 
Bestyrelsen iværksatte forummet umiddelbart efter generalforsamlingen, men med den sikkerhed, 
at medlemmer der tilmelder sig forum, skal bekræfte deres tilmelding. Dette sker for at sikre, at 
medlemmer ikke kan tilslutte sig flere gange og få flere stemmesedler til programafstemning eller 
på andre måder kan misbruge den elektroniske postmulighed. 
Den største tilmelding til dette forum kom, da vi udsendte stemmesedler i forbindelse med den 
vejledende programafstemning i første kvartal 2008, hvor en opfordring til at tilmelde sig forummet 
blev sendt med stemmesedlen ud.  
Resultatet blev at vi i dag har ca. 85 medlemmer, som er tilsluttet forummet og således vil 
modtage indkaldelse til generalforsamlingen maj 2008 sammen med samtlige bilag til 
generalforsamlingen. 
Tilslutnings procenten er således på 10,5 %, men det er bestyrelsens mål, at hæve denne 
tilslutningsprocent væsentligt, da der er mange flere der har mail, men blot ikke har været 
opmærksom på denne mulighed. 
Til denne generalforsamling vil vi således igen opfordre til at tilmelde sig forummet. 
 
På generalforsamlingen blev det ligeledes besluttet at vedtægterne skulle ændres, så det nu er det 
enkelte forummedlem, der bærer ansvaret for, at vi har den korrekte mailadresse i forummet. Det 
blev samtidig indskærpet, at det er medlemmerne af forummet, der bærer ansvaret for at de 
modtager indkaldelser m.m., og ikke bestyrelsen, forudsat at forummet har den rette mailadresse. 
 
Nogle har ønsket at forummet også skulle indeholde en mulighed for at man kunne ” blogge ”, og 
således kunne kommentere egne og andres meninger om det ene og det andet. 
 
Bestyrelsen har til opgave at repræsentere samtlige medlemmer og ikke de ca. 10 %, der er 
tilmeldt forum. Det skal altså ikke være forummedlemmer der sætter dagsordenen, men samtlige 
medlemmer. 
 
Derfor er der 2 veje at gå. Er der tekniske problemer på anlægget, kontaktes Stofa direkte. Det 
gælder om at få fejlen rettet så hurtigt som muligt. Man er også velkommen til at rette 
henvendelse til foreningen tilsynsførende, som så igen skal rette henvendelse til Stofa, altså en 
forsinkende omvej.  
 
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. 
 
Et medlem stillede forslag på sidste års generalforsamling, om at samtlige programmer i 
programgruppen skulle med på en afstemning, hvis bestyrelsen ønskede medlemmernes holdning 
til et nyt program.  
Forslagsstilleren begrundede med de 3 nye programmer der i 2007 bare blev stemt ind på toppen 
af de andre programmer.      
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Bestyrelsen bakkede forslagsstilleren op, og forslaget blev vedtaget. 
 
Samme medlem ønskede priser på de programmer der bliver sat til afstemning. Forslaget blev 
støttet af bestyrelsen og blev vedtaget. 
 
Ved den vejledende afstemning i 2008 blev således priserne angivet på de programmer 
medlemmerne kunne stemme om. 
 
På sidste års generalforsamling blev der også gennemgået den tekniske mulighed der ville komme, 
for at individualisere programudbuddet, således at den enkelte familie kunne være mere specifikke 
i valget af programtyper, der var tilegnet den enkelte families behov, og ikke blot kunne vælge 
imellem pakke 1 og pakke 2. 
Begrundelsen er naturligvis prisen på programpakker, og ikke mindst et ønske om at få mulighed 
for kun at se programmer der har familiens interesse, og samtidig ikke skulle betale for de 
programpakker der var uinteressante. 
 
Bestyrelsen indledte således forhandlinger med Stofa, om at indføre et nyt system, der kunne 
håndteres, både teknisk og inden for de aftalerammer, der ligger imellem programleverandører og 
programdistributører. 
 
Løsningen blev et 2 vejs system, der er styret af en Zaptor boks, som kan individualisere den 
enkeltes behov ved, at man kan tilvælge enkelte programpakker, og fravælge andre, eller at kunne 
modtage samtlige programmer i en forbedret digital kvalitet, så medlemmerne får et digitalt signal 
til deres TV.  
På toppen af dette kan man leje film, gå ind og se et TV program fra start, hvis man er kommet ind 
midt i programmet og meget mere. 
Zaptor løsningen er en afløser for det tidligere digitale spejl. Den leverer således de digitale 
signaler det enkelte medlem. 
 
Til forskel for parabolmodtageren, kan tilsluttede til Nøragersminde antenneforening altså modtage 
digitalt signal til sit hoved TV typisk placeret i dagligstuen, eller til flere hvis dette ønskes, men 
samtidig få de samme programmer leveret i analog format til samtlige andre TV, der står rundt om 
i husstanden. Mange har et TV stående i børneværelser, på kontor eller i soveværelser, hvor der 
kun ses TV i mindre omfang end på hoved TVét i dagligstuen, hvor man så kan optimere signalet i 
digitalt kvalitet. 
 
Der er også mulighed for tilvalg af HD kvalitet. 
 
For at vi kunne levere et digitalt signal, var det desværre nødvendigt at flytte nogle programmer, 
for at give plads til digitale signaler. 
 
Vi udsendte et personligt brev til samtlige medlemmer i en ikke hvid, men sort kuvert, så 
medlemmer med rudekuvertskræk skulle kunne føle sig tiltrukket og nysgerrig.  
Udsendelsen skete omkring d. 1. April 2008.   
 
I brevet blev medlemmerne orienteret om det nye tiltag, orienteret om at det desværre var en 
nødvendighed at flytte nogle kanaler, og ikke mindst en invitation til at få demonstreret det digitale 
signal igennem den nye Zaptorboks d.15. april i Nøragersminde centret. 
Til arrangementet var også et mindre traktement. 
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Det var dejligt at se så mange mennesker til denne informationsaften. Vi regner med at ca. 225 
mennesker har været forbi og set den nye tekniske mulighed hvilket anses vær at være særdeles 
tilfredsstillende. 
 
Det var samtidig en fornøjelse at tale med så mange medlemmer. Vi taler altså om ca. 9 gange så 
mange mennesker som vi ser til vores generalforsamling.  
 
Dem der var tilfredse med signalet, men var i tvivl om man skulle have en Zaptor boks for at kunne 
modtage TV signalet efter 2009, når DR og TV 2 kun sender digitalt, gik glade hjem med den 
nyhed, at de stadig kunne se signalerne i analog kvalitet efter denne dato, når de var medlem af 
antenneforeningen. 
 
Dem der så nye muligheder i at få et bedre digitalt signal men ønskede samtidig at kunne modtage 
samtlige pakke 2 programmer, kunne tilslutte sig den tillægsydelse, og samtidig modtage Zaptor 
dekoderen gratis. Altså en stor besparelse på kr. 1.200,-, og som nogle sagde, dem kunne man da 
opsætte i spændende programmer. 
 
Udviklingen på området går stærkt. Derfor opfordres medlemmerne til at tjekke Zaptor løsningens 
seneste udvikling på Stofa hjemmeside, Stofa. dk.  
 
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. 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år blandt andet også arbejdet med foreningens vedtægter. Som 
nævnt på sidste års generalforsamling ville vi dels se på den skriftlige form, og dels se på de 
enkelte paragraffers indhold. 
 
Som nævnt tidligere er vedtægterne nu 20 år gamle, og en modernisering til nutidens udbud føltes 
nødvendigt for bestyrelsen.  
Også en drøftelse af bestyrelsens sammensætning har været drøftet, og bestyrelsens arbejde bliver 
nu tilstillet denne generalforsamling til en forhåbentlig godkendelse. 
Mere om dette under motiveringen til forslaget. 
 
Bestyrelsen fastholder, at der skal afholdes vejledende programafstemning hvert andet år. Der blev 
således gennemført en sådan i februar 2008. 
Resultatet af afstemningen blev, at der ikke blev ændret ved de eksisterende kanaler. 
 
Bestyrelsen vurderede således medlemmernes tilbagemelding således, at programudbuddet kunne 
fortsætte uændret. 
 
Sammen med programsammensætningen spurgte vi også om medlemmers køn, alder, personer i 
husstanden, børn under 18 år i husstanden og hvad den fremtidige programpakke måtte koste. 
 
Resultatet blev, at 74 % der afgav stemmer var mænd og 26 % var kvinder. 
 
Alderen på dem der afgav stemmer var: 25 % mellem 21 – 40 år, 50 % mellem 41 og 60 år, og 25 
% over 60 år. Der skal således opfordres til at de yngre medlemmer også deltager i afstemningen. 
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Antal personer i husstanden var: 5 % med 1 person, 57 % med 2 personer og 37 % med 3 
personer og derover.   
     
Antal børn under 18 år fordelte sig således: 45 % med 1 barn, 49 % med 2 børn og de travle med 
3 børn eller derover med 6 % 
 
Den ønskede pris på programpakkerne fordelte sig således: Pris på kr. 200-250 valgte 43 %, pris 
på kr. 250-300 valgte 26 % og pris på kr. 300 – 350 valgte 31 %. 
 
Sammenligner vi dette resultat med de programgrupper man gav flest point, udebliver logikken. 
 
Programgruppe 2 (nationale programmer, TV3, 3 + TV 2 Zulu/Charli m.m.) med de dyreste 
programmer fik flest stemmer nemlig 21 % af samtlige afgivne stemmer, Programgruppe  8          
( natur, videnskab og kultur ) fik 18 % af samtlige stemmer, programgruppe 4 (nabolandskanaler) 
fik 16 %, programgruppe 6 (nyheder og dokumentar) fik 11 %,  Programgruppe 9 (film og 
underholdning) fik 10 %, programgruppe 10 (børn og ungdom) fik 9 %, programgruppe 7 (sport) 
fik 7 %,  programgruppe 11 (musik) fik 4 % og endelig programgruppe 5 (andre Nationale 
programmer) fik 3 % af de afgivne stemmer. 
 
Logikken i at 43 % ønsker den billigste programgruppe og samtidig stemmer de dyreste og mest 
populære programpakker ind, betyder at vi i bestyrelsen må gå nye veje med denne 
afstemningsform. 
 
Derfor vil vi i det kommende år gennemgå nye former, og vi har allerede set et system, som kan 
klare både de beskrevne udfordringer, men samtidig give et indblik i de flere kanalmønstre, der 
bliver med indførsel af Zaptorboksen, hvor der kommer flere programpakker, analog og digital 
kvalitet, og andre tilkøbsmuligheder.  
 
En spændende udfordring vi i bestyrelsen glæder os til at arbejde med. 
 
Et medlem har stillet et forslag til denne generalforsamling baseret på det nuværende pointsystem, 
men har indvilliget i at trække forslaget, grundet information om den nye spørgeteknik i forbindelse 
med programafstemningen.  
 
Programudbydernes kamp om programmernes pris fortsætter, og vil fortsætte mange år fremover. 
 
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. 
 
Foreningen består i dag af 805 medlemmer. Af disse er ca. 70 % tilsluttet StofaNet. 
 
Beretningen er at finde på foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Torsten Vester 
Formand. 
 


