S0RAGERSMINDE

ANTENNEfORENING

BESLUTNINGSREFERAT
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING
TIRSDAG D. 18. MAJ 2010, N0RAGERSMINDECENTRET, LADEN.

Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst til de fremmødte. Ogs~ en
velkomst til Stofas repræsentant. De blev præciseret at det var medlemmernes aften i
aften da bestyrelsen igennem hele året arbejder med Stofa. Det er for denne
generalforsamling en tidlige dato i maj, da mange skulle kunne den samme dag.

Dagsorden punkt 1: Poul Nymark vælges,
Generalforsamlingen erklæres for lovligt og beslutningsdygtig. Indkaldelsen har været
tilgængelig siden 2. maj 2010 på foreningens hjemmeside. Dirigenten oplæser dagsorden,
samt regler for afholdelse af denne generalforsamling. Indlæg skal ske fra talerstolen.
Beretninger er offentliggjort inden generalforsamling.

Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning,
Jesper Larsen: Jeg har supplerende spørqsrnål, Under visionen i beretningen skriver i at
i vil tilbyde de billigste programmer til medlemmerne. Indebærer det oqså, at i spørger om
priser hos You See ? Eller er vi i et tvangsægteskab med Stofa hvor vi må indordne os
sammen med dem.
Formanden bedes qennernqå punktet om elektronisk afstemning, da vi sidste år
nedstemte den elektroniske afstemning, og således vil være i strid med
generalforsamlingsbeslutningen.
Hvem sammensætter de digitale programmer?
Kunne det være en ide med at lave en særlig programpakke med 1V 3 ?
Under økonomi er jeg beæret, fordi jeg har stillet et forslag til generalforsamlingen. Jeg
mener det er et problem med demokratiet, hvis vi ikke må stille forslag til

generalforsamlingen. Forslag må være på sin plads, og jeg mener, det er et demokratis
problem, hvis ikke jeg kan stille forslag.
Beretningen indeholder, oqså at bestyrelsen skal arbejde for alles interesse og ikke for
enkeltmands ideer. Det er vi vel alle enige om.
Jeg kommer nok op igen, efter formanden har svaret på mine spørqsrnål, da de nok ikke
er uddybende nok.

Formanden: Dirigenten talte før, så jeg har supplerende bemærkninger til beretningen.
Formanden omtaler omlægningen at de analoge signal har været gjort professionelt og
roser Stofa i deres saglige måde at afvikle denne svære proces i. Information har været i
saglig form og i korrekt mængde.
Fejl på anlægget skal ikke henledes til generalforsamlingen, men skal løses her og nu.
Anlægget skal være optimalt. Vi vil være p~ forkant med at anlægget er nutidigt. Vi vil
sende 32 WM kampe i HD format. Prisen er 10kr. + moms pr. medlem, og vi skal senere
diskutere, om vi tager beløbet af foreningens kasse, eller sender det videre til
medlemmerne, da vi ikke har haft mulighed for at drøfte dette i bestyrelsen. Vi havde 2
dage til at tage beslutning i.
Vi vil forbedre sammensætningen på de digitale kanaler, som vil betyde en omlægning af
de digitale kanaler, som betyder en nyt kanalmønster, hvor de ukodede vil ligge før de
kodede og ikke blive blandet sammen.
Jeg har flere gange skrevet forkert nummer til Stofa. Det er ikke 80, men 88 i de første
cifre.
Et medlem har tilskrevet bestyrelsen med et ønske om at få internettet opgraderet, så
medlemmet kunne se kabel tv i Spanien over internettet.
Bestyrelsen drøftede forslaget, og besluttede at drøfte sagen med Stofa, der godt kunne
tilbyde denne service, som senere blev tilbudt alle medlemmer.
Et eksempel på det som jeg har sagt til Jesper, at vi ikke en gang om året skal blive
klogere.
Det var det jeg vil supplere beretningen med.
S~ var der spørqsrnålene fra Jesper Larsen. Kan vi sælge vores anlæg til You See?
Kontraktligt kan vi godt, hvis de vil købe det. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke undersøgt det.
Priserne på programmer er konkurrencemæssige i orden. F~r You See fordelagtige priser,
leverer vi dem ikke. Der skulle være særpriser på noget HD, men det står for rygternes
egen regning. Ja, Stofa ejer anlægget.
Omkring programafstemningen beder jeg dig læse det hele i beretningen. Vi har både
gennemført den elektroniske afstemning, men oqså rendt rundt med 800 stemmesedler til
medlemmerne, som generalforsamlingen besluttede. Som bestyrelse qår vi ikke imod en
generalforsamlingsbeslutning.
Som du kan se er der forskellige svar % på resultaterne:
den elektroniske på 95 % og den papirmæssige på 25 %.
Din pakke omkring TV 3, kan vi tage til os. Jeg har noteret det som forslag. Der er altid
diskussion om deres priser, men ved afstemning ligger de altid på 1. Pladsen. Det gælder
både på papirform og på det digitale forum.
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Vedrørende dit forslag ligger der en hjemmeside på 5tofa DK, der giver dig de aktuelle
oplysninger hele året,
Hjemmesiden er opbygget og vedtaget af 5tofas ledelse, på en måde der giver det enkelte
medlem mulighed for at kunne benytte fordelsaftalen.
Beretningen er bestyrelsens kommunikationsform.
Vi har ikke noget imod forslag til generalforsamlingen,
med fejl på anlægget etc., at det sker her og nu.
Vi udvikler og bliver klogere hele året,

men vi anser vores arbejde i lighed

Dirigenten: Er der supplerende til formandens beretning.
Jesper Larsen: Mit første spørqsrnål gik ud på, om man undersøger prismarkedet på
programmer. At 5tofa ejer anlægget er for ligegyldigt.
Omkring programafstemningen har jeg læst samtlige 5 sider, men jeg syntes, det er
forkert, at vi skal have d§rlig smag i munden, fordi vi valgte papirafstemningen. Jeg kan
ikke bruge noget i beretningen om, at et analyseinstitut siger de dækker 95 %.
Jeg beder om, at den elektroniske afstemningen ikke har været involveret i det der sker.
Du glemte at svare på, hvem der sammensætter de digitale pakker.

Formanden: Det er ikke et formål for bestyrelsen, at nedgøre generalforsamlingens
beslutning omkring afstemning af programmer. Vi har brugt papirafstemningen, men har
oqså kikket på den digitale afstemning. Der er forskellen. Der er programmer, som er
udqået på baggrund af vores måde at papirstemme på og den elektroniske.
Programmerne er beskrevet for at sige hvad det er medlemmerne har besluttet.
Vi har allerede hørt problemer med fodbold og lignende, som den elektroniske afstemning
ikke har taget af anlægget, men papir afstemningen har taget disse programmer af
anlægget.
TV 3 er oqså besluttet, at den skal stemmes ud, til en lavere pris for pakke 1 kunder.
En beretning er hvad der er sket, og hvad vil vi i fremtiden.
Afstemningsmæssigt bruger vi det generalforsamlingen har besluttet, men vi kører både
25 % delen og 95 % delen.
Priser på programmer, både digitale og analoge bliver fulgt skarpt af en indkøber i 5tofa.
Formand og tilsynsførende har været til møde hos 5tofa om emnet.
DK 4, som jeg er ked af, at vi har stemt ud, kører 5tofa nu en sag med og pris og kvalitet.
Der g§s til ståret i indkøbsfasen.
De digitale programmer tilbydes foreningen og bestyrelsen beslutter programmerne i et
vist omfang. Dog er vi i en startfase, så vi takker gerne ja til flere digitale programmer
endnu. Det kan ændre sig.
Min tanke før er, at jeg naturligvis stiller beretningen til forhåbentliq godkendelse.
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Per Martin: Der har været meget drøftelse omkring afstemningsformen

om det skulle

være det ene eller andet.
Der står, at der er afgivet 200 stemmer p§ papir. Hvor mange stemmer er der afgivet
elektronisk?

Formanden: Vi har tallene, men vi har dem ikke med. De vil blive skrevet i referatet.
Her svarer formanden p§ forespørgslen p§ generalforsamlingen:
Der er udsendt 435 indbydelser til deltagelse til i afstemningen. Ud fra den demografi man
har svaret p§/ er der anvendt 123 besvarelser. Besvarelserne skulle være repræsentative
således at der er taget hensyn til fordeling af mænd og kvinder, fordeling p§
aldersgrupper, p§ nær aldersgruppen 29 §r og derunder, som derfor kun giver en
repræsentativitet p§ 95 % og ikke 100 %/ samt et udsnit af familier med børn og ikke
børn i husstanden.
Resultatet er opbygget p§ samme model som man anvender rundt om i verdenen i
forbindelse med valg til parlamenter.

Ole Dalsgaard: Jeg mener der var ca. 1/3 der deltog i afstemningen. Jeg vil gerne sikre
mig, at der ikke er uklarhed omkring papirafstemning og den elektroniske afstemning.
Jeg tror, at man blander Wilke undersøgelsen og forum undersøgelsen sammen.
Det er vores papir og elektronisk afstemning der er gældende.

Dirigenten: Faldt det på plads. Der bliver rystet p§ hovedet, men lad os tage det ved en
anden gang.
M§ jeg foreslå at vi tager beretningen til efterretning. Tak.

Dirigenten: Næste punkt 3 er aflæggelse af regnskab:
Er der spørqsmål til regnskabet.

Erik Hansen: Vi betaler 12.000 kr. i kontingent til FDA, og 6.000 kro for landsmødet. Kan
kassereren forklare dette? Er det oqså nu vi behandler budgettet? Ok, jeg venter med
budgettet til vi kommer dertil.
Kasserer: Generalforsamlingen har på et tidspunkt besluttet, at vi skal være medlem af
FDA. Det koster i kontingent og der er 2 personer; det er ikke i 3 dage som muligt, men 2
dage til FDA' s landsmøde. Derfor er dette beløb på ca. 6.500 kr.

Dirigenten: Andre spørqsrnål
Regnskabet erklærer jeg regnskabet for enstemmigt vedtaget.
Spørger om der spørqsrnål til budgettet.
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Kasserer: Kontingentet er besluttet uændret. Vi opererer med et underskud, som vi
mener dækkes af formuen.

Erik Hansen: Det frernqår af indtægterne, at vi får mindre i kontingent til næste år.
Er vi færre medlemmer til næste år?
Kasserer: Der er sket det glædelige, at Stofa har betalt hele beløbet for 2009. Ellers
plejer vi, at have noget til gode. Du skal beregne indtægterne over 2 år. Derfor er beløbet
i 2009 større end i 2008 og i 2010.
Dirigenten: Da det ikke er spørqsrnåt til budgettet, tages dette til efterretning.

Dirigenten: Næste punkt 4 er fastlæggelse af kontingent:
Der er foreslået uændret kontingent. Har nogen kommentarer til dette?

Dirigenten: Oplæser punkt 5, administrationsbidrag

for bestyrelsen:

Fra 2011, er det beløb til 25 % moms.

Kasserer: Det er en fest for bestyrelsen. Det er de 3.500 kr.
Formanden: Det er noget generalforsamlingen har besluttet for 2 år siden.
Administrationsbidraget ud over det kassereren nævner er O kr.
Dirigenten: Oplæser punkt 6,forslag fra et medlem:
Dirigenten opdeler forslagene op i 2 forslag.
Vi behandler forslag 1 først. Vil du supplere?

Jesper Larsen: Problemet er, at jeg ved hvad jeg skal betale. Der er rygter om, at vi skal
betale 8.000 kr. Det har frernqået af dagspressen. Formanden har fortalt mig, at grunden
til at man ikke sendte prisen ud, var at man ikke kendte prisen, fordi man afventede noget
med Kanal København. S~ undre det mig, at der i beretningen står, at prisen har været
tilgængelig siden begyndelsen af året, Jeg er interesseret i at vide, hvad jeg betaler. Jeg
betragter de 25 kr., og det jeg betaler til Stofa, som abonnement. I kan tage en Copy
Page fra Stofas side på infokanalen. Jeg vil ikke gætte eller shoppe på flere hjemmesider.
Jeg kan heller ikke se, hvad jeg skal betale på mit girokort, da de er forskellige. Jeg vil
have priserne frem og tilgængelige, og jeg kan ikke se, at det er noget problem, når I
skriver priserne har været tilgængelige siden starten af året, S~ for min skyld, lav 2
afstemninger.

5

Dirigenten: Udpeger revisor som stemmetæller. Har andre kommentarer til dette forslag.
Det er ikke tilfældet. S~ er det formanden.

Formanden: Som det frernqår af beretningen, har Stofa oprettet en hjemmeside for de
anlæg der har en fordelspakke. Den tilgodeser hele fordelspakken. Det er den Stofa har
godkendt og vedtaget. Det er den, der ligger på Stofas hjemmeside under E -shop. Siden
er dynamisk, og du kan vælge forskellige produkter netop i vores forening. Der står oqså
hvad pakke 1 koster og hvad pakke 2 koster. Du kan vælge telefoni, skarpe billeder m.m.
Det er sådan, Stofa ønsker deres priser skal fremstå fremover. Andre priser og ønsker til
f.eks. vores hjemmeside, vil ikke blive supporteret af Stofa. Oplysningerne er tilgængelige
oqså for dig. Vælger du ikke at g~ ind p~ Stofas hjemmeside, kan vi ikke gøre noget ved.
Prisen er tilgængelig i dag, og vil løbende blive vedligeholdt.

Jesper Larsen: S~ længe vi stemmer om pakke 1 og pakke 2 analoge signaler, så er det
den pris, der skal være tilgængelig. Det du siger, at vi betaler forskellige priser på
forskellige vilkår grundet tillægsydeiser. Det jeg ønsker, er prisen på pakke 1 og pakke 2
analoge og ikke tillægsydelserne. Det er dem vi stemmer om.

Formanden: Vi ønsker at være noget for alle. Jeg forstår, hvad du siger, og vi har gjort
det i mange år. Jeg kan oplyse, at de priser der frernqår af hjemmesiden er meget
forkerte. Det burde jo skabe en telefonstorm hos Stofa, hvis der var interesse, for det du
fremfører. P~ den baggrund vil det være spild af resurser, at sætte folk til at beregne
priser, der er tilgængelig på en godkendt hjemmeside til samtlige foreninger med
fordelspakke. Skal man sidde og beregne priser til nogen, der ikke bruger dem, og for 800
medlemmer i Nøragersminde, set i det store billede? Derfor har Stofa valgt denne løsning.
Vi kan så beslutte noget andet, men det svarer til, at vi her sidder og beslutter, om vi skal
køre 60 km/t på Kongelundsvejen.

Dirigenten: Sætter forslag 1. til skriftlig afstemning. Forslag og regler for afstemning
qennernqås.
Der er afgivet 2 blanke stemmer, 8 nej stemmer og 21 ja stemmer.
Forslag 1 er vedtaget og tilstillet bestyrelsen.

Dirigenten: Oplæser punkt 7, valg:
a): Formanden genvælges
b): Kenneth Højstrøm genvælges
Jan Boring genvælges
Ole Dalsgaard genvælges
c): Revisor Vagn Petersen genvælges
Leif Ziegler genvælges

Dirigenten: Oplæser punkt 8, Orientering fra Stofa:
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Mogens Hansen: Indleder indlægget med at takke for deltagelse på Stofas 50 års
jubilæum, og gaven på 500 kr. fra foreningen. Summen p§ dette beløb blev p§ kr. 1,4
million kr. som er qået til humanitære foreninger.
Fordelstilbud i programmer tilbydes det ordet siger, fordele til vigtige kunder, trods I kun
er 800 medlemmer. I er oqså med på fordelstilbuddet. I er ligestillet med store byanlæg
som Ålborg, Århus Næstved m.m. på 70.000 husstande.
Den digitale verden har stor betydning nu og i fremtiden, der trods en prisstigning p§ 20
kr. på abonnementet, vil den prisstigning blive tilbagebetalt, ved valg af flere produkter,
men vi giver oqså rabat oqså til nye kunder.
Vi har lanceret en ny Zaptor med eller uden kort. Vi vil gerne kunne tilbyde HD TV mv.
En Zaptor med kort giver mulighed for tilkøb mv.
Der er oqså E-shoppen. S§ uanset jeres drøftelse af priser på jeres infokanal eller
hjemmeside, så er der nogen, der skal overføre priserne fra E-shoppen til den påqældende
side, fordi Stofa ikke kan tilbyde andre priser, end dem du kan se i E-shoppen. Det skal
være gennemsigtigt.
Vi har nu oqså lagt priser på pakke 1 og pakke 2.
E- Shoppen viser priser og tilbud. Den vil være opdateret. Tjek ligesom hvis du køber
billetter til fly. Det er den fremtidige information.
I E-shoppen kan du ændre dine betingelser.
Vi tilbyder WM fodbold i HD. Der har været stor tilslutning fra foreningerne.
Vi opretter en ny kanal til dette arrangement, som du finder på zaptor event. Den lanceres
d. 27. maj.
Det vedrører ikke analogsignaler.
Formanden modtager en pressemeddelelse.
Vi omlægger oqså de digitale kanaler, så de kodede kanaler kommer først, og så kommer
de ukodede kanaler bagefter.
Torsdag d. 27 omlægges HD kanalerne.

Dirigenten: Er der spørqsrnål?
Jesper Larsen: Hvor langt er man fra det individuelle kanalvalg? p§ Christiansborg har
der oqså været drøftelser af, at udbyderne ikke skulle tvinge os til at købe tonsvis af
pakker. Den enkelte borger skulle kunne sammensætte sin egen program pakke.
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Mogens Hansen: Det drøftes meget, og sikkert oqså her sidste år. Viasat Golf kan
tilkøbes for 49 kr. pr. måned, I den store pakke koster den 6 - 8 kr. Individuelt vil den
blive dyrere.
Vi tror, at på sigt kan det ske, men i dag vil det en pris p~ en faktor 6 -8.
Det er stadig tv stationerne, der bestemmer prisen.
S~ har vi bland selv pakken. Indholdet af programmer er qået fra 20 til 60 kanaler, en del
etniske og ligegyldige kanaler. Det tager tid før TV 3 kommer i denne kategori.

Ole Dalsgaard: Jeg får lyst til at sige, at FDA som vi har betalt en hulens masse penge
for, som angivet under regnskabet, vil jeg oplæse noget fra FDA.
FDA qår ind for at antenneforeninger
kan sælge dem enkeltvis.

og distributører kan anskaffe kanalerne enkeltvis, og

Det er der, jeg syntes, vi skal hen. Det vil jeg støtte.

Formanden: Formanden orienterer om nyvalg af Formand i FDA, der har besøgt os, og
som anses, for at være velkommen i det politiske system. Vi mener, at FDA kan presse en
programleverandør. Det kan en kanalleverandør ikke gøre.
Hvem vil give faktor 6-8 for en kanal? Der er en lang kamp endnu, men jeg mener, det er
FDA, der skal kæmpe denne kamp.

Dirigenten: Oplæser punkt 9:
Helga, Tilburg Alle: Kan vi tå malet de grønne kasser ved vejen op? De ser forfærdelige
ud mange af dem. Vi har fået nyt fjernsyn. Efter 8 dage virkede det ikke. Vi gik p~
hjemmesiden, der fandt vi ikke noget. S~ ringede vi til supporten. De vidste ikke noget. Vi
ville pakke TV'et net og levere det tilbage, så jeg syntes, I skulle være hurtigere til at
opdatere fejlen.
S~ syntes jeg, vi skulle hæve de 3.500 til 5.000 kr., så der kunne blive lidt mere til
bestyrelsen.

Mogens Hansen: De grønne kasser lider under hundens urin og syren derfra, og derfor
ruster kasserne. Lad os få det at vide.
Ved fejl er der gradueringer.
Tilmeld dig drift status på mine sider.
Vi arbejder på, at kundeservice kan se få oplysningerne, så de kan svare når der ringes.

Ole Dalsgaard: Jeg er oqså tilsynsførende. Jeg tjekker hver morgen kanalerne, og
konstaterer jeg, at en kanal er ude af drift, eller hvis der er problemer, så ringer jeg til
Stofa, og spørger om der er noget galt, oqså i det forum vi har, der hedder Drift Radio/TV
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eller drift Digital TV, herunder Zaptor, så skriver jeg i det forum, hvis der er fejl. S§ hvis I
oplever at TV 2 Charley er væk eller Astra Homo HD, så inden I begynder at ringe til
kundeservice, så kik på vores hjemmeside i forum under drift, og se om der skulle være
informeret om driftsforstyrrelser. Ser I det der, er der rapporteret. I kan oqså bestille en
mail ved driftsforstyrrelser.

Dirigenten: En afsluttende bemærkning fra formanden.
Formanden: Takker Helga for sit forslag til foreningens arrangement. Det vil vi tage med
i vores budget til næste år. Vi er glade for, at få det fra medlem. Vi er meget på den, hver
gang vi vil finde på noget. Der er ikke penge nok.
Omvendt er vi bekendt med, at der er underskud i budgettet.
Omkring ned brud har jeg modtaget telefonbesked og mail, når der er nedbrud, og fejlen
er udbedret.
Jeg takker generalforsamlingen
år, da vi kom i bekneb.

for i aften, og især oqså Erik Hansen der hjalp os sidste

Dirigenten: Takker for god ro og orden, og lukker generalforsamlingen.
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