
}dfr RACIHsPT i NDE AN TENNEFOREIT ENG

BESLUTNINGSREFERAT
AF ORDINÆR GEN EMLFORSAM LINGI NøMGERSMIN DE ANTEN N EFORENING

TIRSDAG D. 27. MÆ 2OOB. NøMGERSMINDECENTRET. LADEN.

Formanden åbner generalforsamlingen, ffid en velkomst til de fremmødte. Også en
velkomst til Stofas repræsentant.

Dagsolden punkt l= Poul Nymark rælgæ.

Genera lforsa m lingen erklæres for lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæser
dagsorden, samt regler for aftoldelse af denne generalforsamling. Indlæg skal ske fra
talerstolen. Beretninger er offentl iggjort inden generalforsa ml ing.

Dirigenten= Dagærden punkt 2, furehing.

Dagsorden punkt 2= furetning

Dirigenten: Henviser til at beretningen kan trækkes over nettet, eller rekyireres hos
bestyrelsen.
Spørger om der er spørgsmål til beretningen.

Jesper lansen: Jeg havde bedt hstyrelsen redegøre for hvorfor man blander
programgruppe 10 og 9 sammen i programafistemningen. Det gælder programmerne
Cartoon Network og TCM. Man blander film og børnekanaler smmen.

Formanden: Beklager at det ikke fremgår af beretningen, men man kunne stemme på
programmerne hver for sig i hver sin programgrupæ, og samtidig stemme om på begge
programmer sammen. Den er således placeret under Mm ag ungdom.



Jesper larsen: Hvofor kan man ikke stemme på dem hver for sig.

Formmanden: Man kan stemme på dem sammen eller hver for sig. Prisen er 4.07 for
begge programmer eller kr. 4,07 pr. program. Medlemmerne har valgt 4,07 for bæge
programmer.

Dirigenten: Oplever at der er waret, ellers må man skrive smmen bagefter.
Spørger om der er flere der ønsker ordet.

Jørgen Bladt: Priserne er steget voldsomt de sidste 20 år og håber at Stofas
repræsentant kan komme med forslag til hvordan man kan få priserne ned. Henviser til
Tefias kampagne, hvor man kan få internet og W for kr. 299,- pr. md.
Det kan ikke være rigtigt, at det skal koste 6-7 tusinde kroner at se W om året.

Dirigenten: Er det Stofa eller foreningen der skal svare ? Andre der har kommentarer til
beretningen.

Jørgen Kaae: Har haft store problemer med modtagelse af signaler de sidste 2-3 uger,
og når man ringer ind til supporter, kan man se der er problemer, men kan ikke løse
problemet. Man sender et nyt modem. Opfordrer til at vi finder en anden leverandør.
Jeg har myrer i min stikdåse, men de laver noget andet når de kommer ud. Har været
tiFreds i 20 år, men nu er jeg meget utilfreds. Jeg har givet 6 tusinde kroner for at komme
på fra starten. Det har aldrig virket rigtigt i de 20 år. Det kan ikke være rigtigt.

Dirigenten: Hvem svarer på indlæggene.

Formanden: Til Jørgen Bladt kan jeg kun sige at det går en vej, opad. Derfor prøver man
at finde løsninger, hvor man kan finde de programmer man vil se og kun betale for disse
programmer. Zaptor løsninger er en vej på vej mod målet mod Pay pr. weau, men vi har
dewærre ikke mulighed for her at beslutte styringen af betalingen.

Hvad angår tekniske fejl, har bestyrelsen sikret i aftalen, at fejlopkald, der ikke er
selvskabte er gratis. Stofa vil tage dit problem med hjem, og få det løst.

Som skrevet i beretningen er der 2 forhold. Bestyrelsesforhold fremsendes i brevform til
bestyrelsen.
Ved tekniske fejl, ringer man til Stofa og får fejlen rettet med det samme. Løær man her
ind i problemer kontaktes foreningens tilsynsførende, der ikke er teknikker, men kan bistå
med at få aflrjulpet problemet, hvis kommunikationen ikke er i orden.

Teknikkernes arbejde viljeg lade Mogens svare på.

Dirigenten : Erklærer beretningen for enstemmigt vedtaget.

Dirigenten= Næste punkt 3 er aflrygelse af rqnskab:



Er der spørgsmål til regnskabet.
Da dette ikke er tilfældet erklærer jeg regnskabet for enstemmigt vedtaget.

Spørger om der spørgsmål til budgettet.

Da det ikke er spørgsmål til budgettet, tages dette til efterretning.

Dirigenten= Næste punkt 4 er fastlrygelse af kontingent:

Der er foreslået uændret kontingent. Har nogen kommen tager til dette.

Da det ikke er tiFæhet, er punktet vedtaget.

Dirigentenz Oplæær punkt 5, forclag fn fustyrelsen:

Foreslår at samtlige ændringsforslag sættes under en samlet afstemnin g, dd de hører
sammen.

Spørger om der er nogen der ikke har læst ændringsforslag, og konstaterer, at ikke alle
har læst forslaget.

Trækker hovedpunkterne op i ændringsforslaget og oplæser derefter ændringsforslaget i

vedtægterne.

Spørger om der er kommentarer.

Anne Marie Kristensen: Hvofor kan man ikke stemme med fuldmagt fremover, når
man har betalt kontingent.

Jesper larsen: Ændring i S 5, honorar til bestyrelsen. I hvilket prisleje har man tænkt sig
at vi befinder os.

Formanden: Historis( er der aldrig blevet stemt med fuldmagt på en generalforsamling.
Det andet er, at der kan ske ændring til forslag på generalforsamling, og så falder
fuldmagten ud.

Tager vi hele ændringsforslaget er det en samlet revidering af vedtægterne.

Hvad angår honorar er det en præcisering at de beløb bestyrelsen medtager fremover.

Tommy Svendsen: Vær klar over hvad i vil kalde dette punK, så I ikke begår fejl.



Formanden: Takker Tommy Svendsen for sit indlæg, og beslutter at punktet ændres til
administrationsbidrag til bestyrelsen.

Dirigenten: Stiller forslaget afstemning, og forslaget blev vedtaget.

Dirigentent Oplæser punkt 6,

Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Revisor
Revisor suppleant

ualg:

Torsten Vester
Kenneth Højstrøm
Jan Boring
Ole Dalsgaard ( 2 år )
Erling Hansen ( 1 år )
Vagn Petersen
Leif Zeigler

genvælges.
genvælges.
genvælges.
genvælges.
genvælges.
genvælges.
genvælges.

Dirigenten= Oplæser punkt 7, orientering fra Telia Stofa:

Mogens Hansen: Gratulere foreningen med 20 års jubibet.
Gennemgår udviklingen i fjernsynets udvikling frem til digitalt tv modtagelse især hvad
angår Zaptor løsningen.

Hvad angår priser på programmer har Stofa ingen indflydelse på.

Hvad angår abonnementet sker kun stigninger i forhold til pristalsregulering.

Programprisstigningerne på ca. k. 500 pr., vil kun stige. Man kender deres produK, og
mangler man ænge, kommer man med en ny kanal.

Telia W er ikke en konkurrent, men et supplement til ærsoner, der ikke har mulighed for
tilslutning til kabel TV

De 16 kanaler man får er primært gratis kanaler.

Styringen af kanalerne er Zaptor bb, som leveres af Stofa.

Dig der har haft fejl på kanalerne, og jeg syntes du sagde i 20 år, som jo er helt urimeligt,
kan jeg tilbyde at tage navn og adresse med hjem og får teknisk afdeling til at få udbedret
fejlen.

Gennemgår fejlmeldingsproceduren, og lægger op til at man ringer eller mailer på
tskbh@stofa.dk.

Man er i gang med en forbedring af fejlmeldingsprocessen.



Den 15. april blev der afholdt en seance omkring Zaptor løsnlng som det 4 anlæg hos
Stofa, med stor succes.

Antallet af tilsluttede er det samme her på 1 % måned, som man har brugt 4 måneder på
i de andre anlæg.
Det glæder os at man har taget produktet til sig.

I vif se føbende udviklinger af Zaptor programmet.

I har en programguid, som o@ateres dagligt på Zaptor.

Tanken er at man kan se programmerne bagudrettede, og således kan se programmer,
der er sendt på alle programmer.

Man kan bestille film, og udvider også denne mulighed, også med HD film.

Er der spørgsmål til Zaptor ?

Fra salen: Hvad med de gamle bokse, tages de retur.

Gammel hardværd tages ikke retur, på lighed med gamle W.

Vi kan levere StofaXtra signalet til denne boks.

Ole Dalsgaard: Hvad er der af udsigt til at man kan fll HD kanaler som Eurosport, der
ikke er for dyre ?

Mogens Hansen: TV stationerne kan være urimelig dyre med deres produkt, og vi har
valgt at afbryde samarbejdet med Eurosport, da vi ikke tror vi kan seelge produktet til
deres høje pris.
Vi foruenter inder for kort tid, at HD kanalerne kan komme ind i temapakkerne og de store
pakker. Det bliver et konkurrence parameter.

Signalet forbedres også på et billedrørsfjernsyn, v€d anvendelse af det digitale spejl på en
Zaptor boks.
Det digitale system fjerner fejl fra et billedrørs TV.

Fra salen: Hvad sker der når, når der bliver gravet fiber på Kongelundsvejen.

Mogens Hansen: Elselskaberne graver fibre ned, og dem kan man abonnere på. Oe kan
dog ikke tilbyde mere end vores kabler kan.
En ny standard overhaler fibrene, idet der udvikles nye standarder på vores kabler, såsom
doks 3,0, som også kommer hertit.



Fra salen: Kablerne er for gamle og for dårlige. Det siger Stofa teknikkerne.

Mogens Hansen: Kablerne fejler ikke noget. Der kan opstå fejl på ved brud eller
lignende, men de er gode nok.

Erling Hansen: Jeg syntes du skulle gøre brug af det tilbud Mogens har givet dig om at
få udbedret signalet.

Fra salen: I aner ikke hvad der foregår. I er nogle klaphatte alle sammen.

Formanden: Stop lige. Du er alene med dit synspunkt. Hvad angår kablet til husstanden
har jeg efter sidste års generalforsamling fået gennemmålt mit kabel, som er meget langt
og er tilsluttet på loftet. Det leverer de antal DB som det skal uden støj.

Fra salen: Grimme ukvemsord mod bestyrelse og Stofa fra en person.

Formanden: Det var lkke et svar til dig, men til den anden sryrger.

Erling Hansen: Hvad sker der, når TV 1 og W 2 stopper med at sende analq. Kan vi
stadig se W på vores almindelige fiernsyn.

Mogens Hansen: Det nye sendenet fra efteråret 2009 DTT, som Boxer administrerer,
betyder at alle med egen antenne også skal have en boks, så man se TV på sit nuværende
TV.
Medlemmer af antenneforeningen får ikke udgifter til en sådan boks.

Der udsendes 3 signaler, som ændres efterhånden, som digitale signaler overtager.

Ofe Dalsgaald: DR foruentes at udsende alt i HD ,20L2.

Mogens Hansen: Det har jeg også hørt. Alt skal dog konvefteres tll HD

Fra salen: Administrationen til Stofa steget 30 o/o over de 3 sidste år. Jeg forstår ikke at
Scandinavia, som er stemt ud en gang ikke er taget af anlægget. Jeg fik at vide sidste år,
at vi ikke betaler til den. Ved omlægning af kanaler, bliver som eks. BBC wold meget
ringere, fordi de kommer op i de høje frekvenser. Jeg mangler kvalitetssikring ved
omlægning.

Mogens Hansen: Der er ikke 30 o/o fi abonnementet

Fra salen: Det kan jeg bevise. Mit abonnement er steget med kr. 228 på 3 år. Det giver
30 o/o. Den lille pakke er ikke steget.

Fra salen: I aner ikke hvad der foregår. I er nogle klaphatte alle sammen. Tak for i aften,
Nu går jeg. Skal jeg ringe til Stofa i morgen.
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Mogens Hansen: Du kan lægge dit navn nede på bordet, så tager jeg det med mig. Jeg
forstår ikke abonnement stigningen.

Jesper la rsen : Fremviser a bonnementstigni ngen.

Mogens Hansen: Der er en regel for at abonnementstigningen kun stiger med pristallet.
Det forstår jeg ikke.

Formandenl Det er tale om andet end en almindelig prisstigning. Kan vi aftale, at
begrundelse for prisstigningen kommer til at stå i referatet.

Jesper larsen: Så skal foreningen passe på, hvis ser lægges noget ind under
abonnementet. Et abonnement er et abonnement. Man skal ikke begynde at lægge
prisstigninger ind under abonnementet, som ikke er et abonnement.

Formanden: Vi har modtaget en ydelse, som jeg skal undersøge hvad det er. Svaret
kommer i referatet.

Mogens Hansen: Du talte om kvaliteten på BBC Wold. Kvalitet og fejl skal rettes med det
samme og ikke på generalforsamlingen. Det er nok naboen, der ringer. Nej, ring selv. De
fleste fejl er ude på anlæggene.

De høje frekvenser, kan blive ændret i husstandsforstærkere.

Vi måler kvalitet 4 steder over båndbredden.

Fra salen: Kan ikke høres

Mogens Hansenr Der har været strøsvigt på en enkelt vej. Det fremgik ved vores møde
med Zaptorboksen.

Jeg får lige dit navn og adresse. Er andre med på at kunne afhjælæ fejl.

Vi har store ambitioner om at forbedre seruicen ved henvendelser.

Formanden: Hvad angår kvalitetssikring, har vi Erik Hansen, som har arbejdet med
teknik i mange år, og som hjælper os med gekke programmer ca. en gang om måneden,
og sender bestyrelsen et regneark med hans obseruationer. Så er det ikke bare
bestyrelsen der $ekker kvaliteten.

Ved fejl, kontaktes Stofa direkte, og hvis der er problemer med dette kan tilsynsførende
kontaktes.

Dirigenten: Takker Mogens Hansen, og opfordrer til at man kontakter os i aften hvis man
oplever fejl.



Dirigenten= Oplæser punkt 8:

Jøngen Bladh Opfordrer til at man tænker sig om ved afstemninger. Som eksempel
nævnes de store prisstigninger hos Via Sat.
Måske skal vi se tennis i HD for måske 30 kr. Tænk på priserne når i afstemmer. Det skal
ikke bare være 2 - 3 gode programm€r, 09 så sidder vi med alle de dyre kanaler.

Formanden: Hvad angår W 3 og 3 + er det dem der får de fleste point ved
afstemninger. Et anlæg har pillet disse programmer af og bestyrelsen blev meget
upopulær.
Hvad angår tennis i HD, vil det være den enkelte der kan tilkøbe denne ydelse, men det
gælder således ikke alle.

Dirigenten: Takker for god ro og orden. Kokken er 20.55.

Formanden: Takker af.

Svar omkrino abonnement stiqnino oå 3O o/o: Abonnementet er stqet md kr.
19656 pr år, eller k. 1638 pr. månd, som er en stigning på 26 %o fra 2005 til 2006 på
grund af at anlæget et blevet opgnderet til det digitale spejl.
PrisstrQningen er alene foretaget på pkke 2 afunnementet da det kun er dem der har
gavn af det digitale sæjl.
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