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Vision:

Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, 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.

Gennemførelse:

Efter sidste års generalforsamling blev beslutningsreferatet lagt ud p§ infokanalen og på
vores hjemmeside. Normalt sker det umiddelbart efter generalforsamlingen.

Et bestyrelsesmedlem foreslog at referatet skulle undersøges. Det blev besluttet at
sekretæren lyttede båndoptaqelsen fra generalforsamlingen igennem. Der var et par
småfejl der blev rettet. Men hele processen tager tid. S§ derfor kom referatet først ud
meget senere end det plejer. Jeg skal naturligvis som formand beklage denne situation.

Der er foretaget elektronisk programundersøgelse fra Wilke. Det er en undersøgelse vi
modtager gratis, så der er ikke udgifter for foreningen forbundet med denne undersøgelse.

Undersøgelsen arbejder ud fra MaxDiff metoden.

Undersøgelsen bygger på spørqsrnåt som anvendes ved valg m.m .. Metoden anses af
eksperter p§ området, som værende repræsentativ p§ grund af spørgemetode.

Da vi har besluttet kun at ændre kanalmønster hver andet år, efter at der er udsendt papir
stemmesedler med afkrydsning i stedet for en teknologi, bruges Wilke undersøgelsen ikke
til programændring i anlægget.

Til gengæld giver den nogle tendenser. 88 % af alle husstande har mere end 1 TV, og 89
% af alle husstande har minimum 1 fladskærms TV.



70 % kender eller har hørt om Web-tv

Ser vi på den sidste papirundersøgelse fra efteråret 2009 blev kanal 9, DK 4 og 3 Puls
stemt ude.
Der er flere der har spurgt på kanalerne, men det er en betingelse at programmerne findes
i pakke
2.
Og da de ikke er stemt ind, kan de således ikke leveres.

I 2004 foreslog bestyrelsen at foreningen skulle melde sig ind i FDA (Forenede Danske
Antenneforening)

Der har i flere år været et godt samspil FDA' s ledelse og medlemsskaren, men pludselig
begyndte substansen i FDA' s ledelse at smuldre.

I 2009 blev der valgt ny formand. Vi gav ham en chance for at bevise at der nu var en
ændring på vej i forhold til et anlæg af vores, men der var ikke vilje til at komme i
nærheden af vores ønske om medlemskab.
Da udgifterne til medlemskabet og arrangementer efterhånden ligger p§ 75 % af
kontingentet, kan et flertal i bestyrelsen ikke forsvare dette medlemskab.
Beslutter generalforsamlingen at vi fortsat skal være medlem af FDA, m§ vi desværre hæve
kontingentet til at dække omkostningerne ved dette fortsatte medlemskab.

Nye tjenester for det enkelte medlem:

Bestyrelsen har besluttet at foreningens medlemmer kan tilslutte sig fordelsaftalen.

Fordelsaftalen er en mænge tilbud til medlemmer af Nøragersminde Antenneforening og
andre foreninger med Stofa aftale.

Aftalen indeholder specifikke programpakker, med en vælg selv pakke, telefoni, og masser
af andre spændende tilbud.

G§ ind på www.stofa.dk og se alle muligheder.

Det at man selv kan sammensætte en programpakke på toppen af nogle faste kanaler,
giver det enkelte medlem friheden til selv at bestemme en del af pakken. Den frihed er til
r§dighed nu.

Bestyrelsens grundholdning er den at vi skal administrere grund pakken i pakke 1 og pakke
2 ud fra programundersøgelserne.

Men derudover skal vore medlemmer individuelt kunne tilkøbe sig samtlige andre ydelser
som Stofa udbyder.
Der oprettes en kontrakt mellem Stofa og vores medlemmer.
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Bestyrelsen har modtaget et par henvendelser vedr. programmer der er stemt ude i
programafstemningen.
Programmer som DK 4, Kanal 9 0.1. programmer skal være stemt ind i grundpakker, før
man som medlem kan tilkøbe programmerne i en temapakke eller lignende.

Økonomi:

Kontingentet til Nøragersminde Antenneforening er det samme som vi startede med i 1988.
Det er godt vi kan fastholde dette, men det bør ikke være en målsætrune i sig selv.

Vi ser p§ relevante løsninger.

Udviklingen af en ny hjemmeside kunne være en mulighed.

Hjemmesider er i dag en vigtig ting for foreningerne.

Foreningen udbetaler ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Aktiviteter:

Der har ikke i det forløbende år været aktiviteter.

Hverken over for medlemmer eller formand.

Vi vil gennemføre brugerundersøgelser til efteråret,

Sofa er købt af Ratos. Deres erklærede mål er, at stille midler til rådlqhed til at udvikle
kabelnettene. Det er altid en god ting, at der både er vilje og økonomi til at møde
fremtiden.

Fremtid I Mission:

Der er ingen tvivl om, at fremtidens TV signal er digitalt. Som medlem af
antenneforeningen, får du stadig en del analoge programmer, så du er ikke tvunget til at
købe et nyt TV med digitaltuner.

Antallet af analoge kanaler i forhold til digitale kanaler drøftes jævnligt med Stofa, som har
en hel afdeling der følger udviklingen professionelt.

Bestyrelsen må sikre sig, at bestyrelsen/foreningen er vellidt og respektabel i
medlemskredsen og foreningens omgangskreds på alle områder, p§ den måde får vi
maksimal indflydelse, der hvor vi ønsker det.

Bestyrelsens arbejde må bestå af flertallet af medlemmernes interesse, og ikke af enkelte
personers interesse, i lighed med vores programplan, hvor sport, børneprogrammer m.m.,
blev opdelt i kategorier med antal af programmer i hver kategori, for at sikre alsidigheden,
og ikke kun tilgodese en kategori.
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Modellen er et udtryk for bestyrelsens alsidighedstankegang, og kan godt anvendes som
udgangspunkt for den fremtidige arbejdsstrategi.

Vi må således være mere orienteret i forhold til HD kanaler, men ikke miste grebet omkring
det de fleste ønsker.

Her hjælper Wilke undersøgelserne os godt på vej.

Bestyrelsen må oqså være udviklende, og ikke afviklende.

Bestyrelsen må sikre sig almen og korrekt viden, og handle ud fra denne.

Som bestyrelse for ca. 800 medlemmer udgør vi en lille forening. Vi må gerne være
proaktive, men vi må ikke sætte os mål, der ikke matcher med hvem vi er.

Vi vil således sikre, at vores anlæg er med blandt de bedst opdaterede anlæg i Stofa regi.
Vi følger udviklingen, og bruge vores opbyggede tillid hos Stofa til at skabe den bedst
tænkelige modtagelse af ydelser, som kan tilvejebringes.

Det vil sikres ved deltagelse i møder og aktiviteter, der anses for at være væsentlige til
dette formål,

Beretningen er at finde p§ foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Torsten Vester
Formand.
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