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ANTENNEfORENING

BESLUTNINGSREFERAT
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING
TIRSDAG D. 24. MAJ 2011, N0RAGERSMINDECENTRET, LADEN.

Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst til de fremmødte. Oqså en
velkomst til Stofas repræsentant. Det blev præciseret at det var medlemmernes aften i
aften da bestyrelsen igennem hele året arbejder med Stofa.

Dagsorden punkt 1: Poul Nymark vælges som dirigent.
Generalforsamlingen erklæres for lovlig og beslutningsdygtig. Indkaldelsen har været
tilgængelig p§ foreningens hjemmeside i god tid. Dirigenten oplæser dagsordenen, samt
regler for afholdelse af denne generalforsamling. Punkt 6 tages før punkt 4, da de er
økonomisk afhængige. Indlæg skal ske fra talerstolen. Beretningen er offentliggjort inden
generalforsamling.

Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning.

Formanden: Omtaler at hvis man er med i antenneforeningen,

så har man analoge
signaler hvor man har stik, uden en omformer af nogen slags. Havde man en parabol, skal
man have en receiver til hvert fjernsyn.
Omtaler fordelen ved Wilke undersøgelsen, der bruger samme principper som man gør
ved undersøgelser før folketingsvalget.
Hvis der er en fejl på anlægget, så ring til Stofa, for at få fejlen rettet. Vi har abonnement
for fejlretning, bortset fra hvis man selv har hakket kablet over.
YouSee har købt et lille kabel tv firma. Deres billeder fryser, og tilsluttede er meget
frustrerede, og kan intet gøre. Omtales i tv programmet kontant i aften.
Det var det jeg vil supplere beretningen med.
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Jeg stiller således beretningen til forhåbentliq godkendelse.

Dirigenten: Er der supplerende til formandens beretning.
Det er ikke tilfældet. Beretningen er enstemmigt godkendt.

Dirigenten: Næste punkt 3 er aflægge/se af regnskab:
Er der spørqsrnål til regnskabet.

Kasserer: Spørger om der er spørqsrnål til regnskabet.
lan Lohman: Der står aflæggelse af regnskab, skal der ikke oqså stå: og budget.
Jeg har nu fået forklaring på omdelingen. Det må være programundersøgelsen.
Jeg vil gerne vide hvad diverse skrivning af referat kr. 500,- er.
S§ har jeg spørqsrnåt til budgettet. Omdeling og porto kr. 3.500,- set i forholdt til
regnskabet står der bare omdeling. Det vil jeg gerne høre noget om. Diverse kr. 500,-, er
det referatskrivning.
Kasserer: Starter vi med regnskabet i forhold til budgettet, skal der kun aflægges
regnskab. Derfor er budgettet udqået,
Vedr. omdeling, så giver vi dem der deler ud kr. 1.750,- pr. gang. Det gælder indkaldelse
og programafstemningssedlerne. Der kommer en brugerundersøgelse senere på året, og
der skal oqså være en indkaldelse til generalforsamlingen, så det er 2 gange 1.750,- som
giver kr. 3.500,-.
Diverse referatskrivning er et beløb til den der skriver referat efter en generalforsamling.

lan Lohman: Hvis bestyrelsens forslag om indkaldelse til generalforsamlingen
godkendes, så kan der oqså spares penge der.

Kasserer: Vi budgetterer ud fra det kendte, men du har ret, at dette beløb vil vi spare. Vi
gør meget for at spare.

Dirigenten: Andre spørqsrnål
Hermed erklærer jeg regnskabet for enstemmigt vedtaget.
Konstaterer at budgettet ikke skal vedtages.
Jeg har rået oplyst, at der er 18 til stede på generalforsamlingen.
vi nu er 19. Det giver 2,27 %.

Der er kommet en til så

Vi er nu kommet til det punkt jeg vil lave om på i forhold til indkaldelsen. Det er almindelig
stemmeflertal der afgør punktet.
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Dirigenten oplæser forslag 6 a.
Spørger om formanden har noget at tilføje.

Formanden: FDA er en paraplyorganisation for antenneforeninger.
For en del år siden, mente vi at vi kunne bruge FDA til noget, så vi bad
generalforsamlingens tilladelse til indmeldelse, og det fik vi.
Vi har haft et godt forhold til FDA' s ledelse, og jeg har været til møder i FDA om
kontingentforhold mellem de selvstændige foreninger og foreninger, der er ejet af F.eks.
Stofa, som i vores tilfælde eller YouSee, eller andre udbydere.
Vi har nået langt med hensyn til at have 2 priskategorier. En pris for de selvstændige
foreninger, som egentlig var dem FDA blev startet for, og en anden lavere pris for os, der
ikke skulle bruge den samme tekniske og juridiske ydelse, da vi modtager meget af det fra
Stofa. Det udvalgsarbejde døde, da FDA fik ny formand.
Den nye formand har været til møde hos os.
FDA satser efter min mening på de selvstændige foreninger, og det er dem der
bestemmer deres forretningsgrundlag.
Vi tror ikke på et lavere kontingent for vores anlæg. Vi kommer til at betale det samme
som dem der har brug for de mange ydelser.
Det er dyrt, og derfor kommer der en kontingentstigning, hvis generalforsamlingen
forkaster forslaget.
Vi meldte os ud pr 1. januar, for at spare et års kontingent.
Et flertal i bestyrelsen mente ikke der var substans nok til en ekstraordinær
generalforsamling i dette forslag.

Ole Dalsgaard: Ja, jeg er oqså medlem af bestyrelsen. Beslutningen om udmeldelsen af
FDA blev vedtaget med 6 stemmer for og 1 imod som det frernqår af referatet, og det var
mig der stemte i mod.
Jeg mener det er en d~rlig ide at vi melder os ud. Jeg har en kommentar til kontingentet
og økonomien.
Da et flertal i bestyrelsen besluttede at melde os ud, var begrundelsen at det var for dyrt.
Formanden har været in de på det med 2 kontingenter, et til selvejede anlæg og et til
anlæg ejet af udbyder. Det kunne man ikke komme igennem med.
De senere år har vi været medlem af FDA med den kontingentstruktur der har været
gældende, har vi haft overskud på regnskaberne, så vi kunne sagtens køre nogle år
endnu, men jeg støtter alligevel forslaget om kontingentforhøjelsen, hvis vi bliver i FDA.
S~ kommer der luft i økonomien, og vi bliver uafhængige af reklameindtægter.
Omkring den nye formand i FDA, Poul Juhl, som blev valgt i 2008. Der havde været en
intern splid forinden, en splid der skyldtes den tidligere formand.
Jeg har oqså deltaget i landsmødet både i 2008 og 2009. Jeg har et mere positivt indtryk,
end det formanden giver indtryk af. Efter formandsskiftet er FDA blevet mere synlige og
man søger dialog med samarbejdspartneres signalleverandører, men han kan godt være
skrap i sin kritik af, at Elselskaberne påfører antenneforeningerne ublu konkurrence ved at
bruge de midler de har fået ind, via overpriser p~ hos el forbrugerne.
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Jeg mener vi har brug for FDA som en modvægt over for signalleverandørerne og
programleverandørerne, da det er dem der dominerende i de vilkår som vi er underlagt.
Og det er det vigtigt at man har en modvægt. Ser man på FDA' s formåtsparaqraf,
formanden hentyde at FDA' s primære forhold var de foreninger der selvejer deres
anlæg, men de samme interesser man varetager her, varetager man oqså interesse i
brugergrupper der ikke er selvstændige. Men boligforeninger m.m., og deres forrnåt er at
tale deres sag over myndigheder, rettighedstangerer samt leverandører, samt bistår
medlemmerne med erfaringsudveksling og r§dgivning og blstår medlemmerne løbende,
herunder juridisk og teknisk rådqivnlnq, Og det mener jeg oqså vi kan tå brug for.
Ved at vi vælger at melde os ud, bidrager vi med at svække en organisation som FDA, og
det er vigtigt at der er en organisation som taler antenneforeningerne og forbrugernes
sag. Varetager vores interesse over signalleverandører og programleverandører.
Tidspunktet syntes jeg måske ikke var det bedste. FDA har under den nye ledelse indført
noget der hedder erfagrupper. Erfa er en forkortelse af erfaring. Og formålet med de
erfagrupper er blandt andet at de skal varetage særlige interesser på tværs og man kan
informere og holde kontakt og drøfte emner af fælles interesse for medlemsforeningerne,
og netop på det tidspunkt bestyrelsen valgte at melde os ud, blev der dannet en erfa
gruppe Stofa, der mener jeg vi kunne have en interesse i, at vi i samspil med andre
foreninger som har Stofa som leverandør, kan få drøftet de vilkår vi hver i sær lever under
med FDA som paraplyorganisation, og søge at komme igennem de ting som vi gerne vil
igennem med og som vi ikke kan komme igennem med alene.
S§ er der en ting mere der tjener til FDA' s ære, og det er at det er lykkedes FDA i
forbindelse med den mediepolitiske aftale der blev lavet i 2011 til 2014 og således tilføjet,
at der nedsættes et udvalg med repræsentation fra branchen, som gør det muligt som
supplement til det at købe pakker oqså giver en mulighed for at købe kanaler enkeltvis,
Og lige præcis det punkt er et tema som dukker op hyppigere og hyppigere at man
efterspørger mulighederne for det frie valg, og man kan bare ikke frit vælge fra andre
hylder for hvis alle kunne vælge frit, vil prisen på en kanal være dyrere, så derfor er det jo
et spørqsrnål om at finde en balance mellem hensyn til valgfri hed og hensyn til den pris
man må betale for det og den pris man giver når man har pakkesystemet, og på det punkt
mener jeg vi står i en vanskelig situation. Vi vil gerne have mulighed for at vi kan have et
fornuftig udbud af kanaler til en fornuftig pris, og vi vil oqså gerne kunne imødekomme de
medlemmer som ønsker et bredere udbud af kanaler. Helt konkret har vi problemstillingen
med programafstemningen, Kanal 9, DK 4 og TV 3 puls blev stemt ud, så de er ikke p§
anlægget. Og der får vi jævnlig henvendelser fra medlemmer som spørger, om de ikke på
en eller anden måde kan få de kanaler på anlægget. Nej det kan vi ikke sådan som den
struktur Stofa anvender, fordi det kræves at for at man skal kunne tilvælge de kanaler
skal de ligge i den store pakke, altså pakke 2 og nu siger formanden at det er
medlemmerne der skal snakke med Stofa, og jeg ønsker ikke en diskussion med Stofa her
Men gør blot opmærksom på, at Stofa ikke er interesseret i en struktur hvor vi har
mulighed for både at have en grundpakke, og en billigere mellempakke og en fuldpakke,
fordi på den måde kunne man muligvis, kan jeg forestille mig, så kunne man tilgodese de
forskellige interesser der er, nogen som gerne vil have et begrænset antal kanaler til
overskuelig pris, og dem som gerne vil have mulighed for at få kanal 9, DK 4 o.s.v .. Det er
ikke muligt sådan som det er i dag. Det kan oqså godt være at det ikke kan lade sig gøre,
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at Stofa ikke kan komme igennem med det, nu skal jeg undqå den diskussion med Stofa,
men det er en situation vi ikke selv har mulighed for at påvirke.
Jeg tror mere på at hvis vi er medlemmer af FDA og allierer os med andre foreninger, i
den erfagruppe som har FDA i ryggen, så har vi større muligheder for at påvirke tingene.
Og en sidste ting vi heller ikke har indflydelse på, det er abonnement prisen. Den har vi
ingen som helst indflydelse på. Der kunne jeg oqså forstille mig at ved at vi ved at trække
p~ FDA' s juridiske og hvad de ellers har af økonomisk og teknisk indsigt, så havde vi
måske en mulighed for at inddrage dem i en drøftelse af de vilkår som vi er underlagt
økonomisk, er det rimeligt eller er det ikke rimeligt. Vi har ikke en chance for at vurdere
det og vi kan ikke forhandle det. S~ jeg mener at vi virkelig har brug for en organisation
som FDA som vi kan hente støtte hos, rådqivnlnq og vejledning fra.

Dirigenten: Er der spørqsrnål fra salen:
Rune lønsson: Det kan være det er formanden der skal svare på det. Det er den største
enkelpost i regnskabet. Det andet er så, hvilken nytteværdi har medlemskabet haft for
vores antenneforening, bagudrettet. Hvis vi skal stemme om det her vil det være rart at
vide hvilken nytteværdi medlemskabet har haft for vores forening.
Formanden nævnte at vi fik hjælp fra Stofa, men Stofa er oqså vores leverandør, så
måske har Ole ret i at hvis vi på den ene side er kunde hos Stofa og skal presse dem
moralsk bedst muligt, kan de så samtidig være vores rådqiver i det samme spørqsrnål. Er
der ikke et dilemma der.
Formanden: Som svar til Rune som medlem i foreningen. Tager vi økonomien, er det en
stor post. Jeg har oqså deltaget i landsmøderne. Spændende, hyggeligt med en dejlig
middag lørdag aften. Jeg kan ikke pege på noget som jeg kan sige vi har fået her i
antenneforeningen. Vi får blade og nogle spændende informationer vi nok kan hente
andre steder, med de strukturerer det og sender det ud på mail til os. Alt sammen er det
noget der er interessant at vide, men det er ikke nødvendigt for os.
Hvor er Stota ' s rolle. Vi har siden 1988 arbejdet og har i rigtig mange år, især i
etablerinqsårene, der var det uden FDA. Det havde vi ikke råd til. Og som nævnt i
beretningen, er vores anlæg optimalt i forhold til de øvrige Stofa anlæg. Det er det
samarbejde vi har haft med Stofa, alle de år vi har arbejdet sammen. Ordentlig dialog. Vi
taler pænt til hinanden, som vi i øvrigt har stående i vores forretningsorden, og på den
måde kan jeg ikke sige at Stofa har snydt os. Jo, vi har ikke gravet kabler ned i hele
forsvnlnqsornrådet. Stofa siger at der skal være en hvis % tilslutning før vi graver, så
omkostningerne bliver dækket ind.
Det jeg omtalte i beretningen, er at Elselskaberne bare har gravet kabler ned, uden
nødvendig tilslutning og på den måde brugt millioner af kroner på at grave kabler ned,
uden der er tilslutning.
Det gør Stofa ikke, og det er vi helt enige i.
Jeg kan ikke pege på et område, hvor Stofa sylter os.
Jeg vil savne FDA' s landsmøde p~ Hotel Legoland. Det er stort og pompøst arrangement,
men det koster naturligvis oqså penge.
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Nu skal vi ikke holde bestyrelsesmøde i aften, men der er nogle fatale ting som Ole var
inde på, som jeg gerne vil rette til.
Vi er ejet af Stofa og vi har en gnidningsfri dialog. Ole nævner abonnement prisen, den
diskuterer vi ikke, og det har vi haft møde med Stofa om. Jeg forstå simpelt hen ikke
hvorfor det skal frem her.
Abonnement prisen blev aftalt da Stofa overtog anlægget, som det oqså fremgik af
bestyrelsesmødet. Den er ikke til diskussion.
S§ har vi erfagrupper med Stofa. Ja man har oprettet efragrupper der har med leverancer
at gøre, men man kan ikke qå hen til Stofa og sige at Stofa skal gøre dette eller hint i
Nøragersminde antenneforening. Det er altså Stofa der ejer os. Det kan FDA ikke have
nogen form for indflydelse på, Ligesom grundejerforeningen kan have indflydelse på
vejen, men ikke inde p§ min grund eller mit hus. Der bestemmer jeg, da det er mig der
ejer huset.
Og sådan er der mange ting, hvor Stofa ejer os, og vi skal på en ordentlig måde sikre
medlemmerne de bedste muligheder, både TV og telefoni.
Det er vores samarbejde med Stofa der sikrer os kvaliteten, selvom vi kun er 800
medlemmer. Vi måler os altså med Helslnqør med 10.000 medlemmer og Næstved der vel
har 40.000 medlemmer.
S§ det qår ud på noget økonomi, men som Ole kom ind på støtter vi en organisation, men
det er altså for mange penge vi bruger på denne, vi ikke har meget nytte af i
Nøragersminde. Det koster kr. 16.000 om året,
Kassereren vil komme ind på kontingentet.
Hvad anqår deleger mødet har vi i mange år kun været der om søndagen, hvor mødet har
fundet sted. Men de sidste gange har vi været der over i 2 dage, og oqså set
udstillingerne.
Da vi meldte os ind var det oqså med argumentet, at vi skulle støtte FDA, men på et
tidspunkt bliver det for dyrt, og man må slå en streg i sandet ikke mindst med den sidste
kontingentforhøjelse, og samtidig med at vi skal betale det samme som de selvstendige
foreninger der ejes af medlemmerne, og ikke af Stofa.
Havde vi fået et kontingent til 112 pris havde vi nok blevet ved, men det vil man ikke. De
har valgt at please de selvstændige anlæg. Det er da ok, da det er dem der driver deres
forretning.

Dirigenten: Oplæser forslaget og lægger op til afstemning. Ole Dalsqård ønsker ordet
igen.

Ole Dalsgaard: Rune spørger om hvad medlemskabet bagudrettet for Nøragersminde.
Det er svært at sige noget om det men det har betydet noget for branchen. Det er
begyndt at g§ op for signalleverandørerne at folk ønsker valgfrihed. Det vil godt tilskrive
FDA en del af æren for, fordi det er et ønske der er kommet fra brugeren, og ikke fra
signalleverandørerne eller programleverandørerne. Det ønsker forbrugerne, og det mener
jeg FDA har iværksat.
Jeg har næsten fået mundkurv på, Bestyrelsen skal ikke diskutere med Stofa, men det er i
orden at formanden holder en salgstale for Stofa og fremhæver alle Stofa
fortrædeligheder. Der er oqså mange fortrædeligheder, jeg oqså kunne fremhæve, men
det har formanden gjort, men når han så nævner det møde vi havde med Stofa, må jeg
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ikke referere fra, så vil jeg nøjes med at sige at bestyrelsen havde flere ønsker til Stofa, og
samtlige ønsker som bestyrelsen havde, blev blankt afvist.
Men som sagt skal vi ikke diskutere konkrete ting, så derfor må jeg nøjes med at sige at
de ønsker vi havde kan vi ikke få gennemført i en dialog med Stofa, men jeg håber da
virkelig at chancen for vore ønsker, og vores ønsker skulle jo være at sikre vores
medlemmers interesse, at de kan fremmes hvis vi gør det i samarbejde med andre
foreninger som har de samme problemstillinger.
S§ jeg syntes virkelig der er grund til at vi beholder dette medlemskab.

Dirigenten: Kassereren har bedt om, ordet for en kort bemærkning.
Kassereren: Der var nogen der spurgte om hvad vi gav til FDA. I år kan man se at vi har
givet kr. 15.825. Sidste år gav vi stort set hele vore medlemskontingent
ikke haft reklameindtægterne, havde det givet underskud.

til FDA. Havde vi

Læser man på FDA' s hjemmeside står der at FDA er en interesseforening for 310 brugerejede antenneforeninger over hele landet. Anlæggene har ialt 340.000 tilsluttede og
repræsenterer hermed ca. 1. mill. Danske lY seere. Jeg tror de kan undvære 798 fra
Nøragersminde.
Ole nævnte noget om erfagrupper. Erfagrupper skal være med til at give ekspertviden,
når kontrakter med udbyderne skal forhandles og genforhandles. Når man ejer sit eget
anlæg, har man selv kontakten med de enkelte leverandører, lY 3, lY 5 osv, dem
forhandler man selv med. Og det er der erfagrupperne kommer til sin ret i FDA.

lan Lohmann: Jeg kan godt følge Oles tankegang. Melder vi os ud snylter vi jo på dem
som er inde i foraene og som får vedtaget nogle ting som de kæmper for over for YouSee,
Stofa.

Formanden: Villige tage et punkt op. Ole siger at FDA havde fået nogle programmer
frem, eller hvad det var han sagde.
Det er sådan, at programleverandørerne kæmper. Ole har selv deltaget i møde med
programleverandører hos Stofa hvor jeg oqså deltog. Her mødte vi Stofas program
indkøber Jørgen Kristensen. Han laver ikke andet end at købe programmer, så i kan tro de
kæmper for at komme ind. Og de skal oqså over til YouSee. Det er konkurrencen der er
meget stærkere på forbrugernes side end FDA er.
Herbert kom oqså med et godt indlæg. Det er altså de privatejede anlæg at FDA arbejder
med.
Vi tror oqså på konkurrencen. Stofa har da ikke interesse i at f. eks at sætte prisen meget
op, så mister man bare medlemmer. Det er andre tilbud for vores medlemmer. Det er
konkurrencen, og ikke FDA. FDA har andre interesser end vores anlæg.
Dirigenten: Sætter forslaget til afstemning.
Bestyrelsen forslag 6 a, vedtages med 12 stemmer, 4 stemmer i mod og der er 3 der ikke
stemmer.

Dirigenten: Næste punkt 4 er fastlæggelse af kontingent:
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Der er foreslået uændret kontingent, som de sidste 20 år.

Dirigenten: Oplæser punkt 5, administrationsbidrag

for bestyrelsen:

Intet bidrag til bestyrelsen.

Dirigenten: Oplæser punkt 6, B, forslag fra bestyrelsen
Formanden: Vi er 2,2 eller 3 % af medlemmerne til generalforsamlingen.

Vi tror vi kan få
indkaldt disse mennesker på infokanalen, og p~ hjemmesiden, og ved at fastsætte den
samme dato hvert år skulle det være nemmere for dem der har interesse i at komme til
generalforsamlingen
Motivationen er besparelse og en konsekvens af at vi omdeler 800 sedler, og 19 møder op
i aften. Vi mener dette kan gøres enklere her i 2011.

Dirigenten: Sætter forslaget til afstemning.
11 stemmer for og 4 stemmer i mod. Forslaget forkastes.

Dirigenten: Oplæser punkt 7, valg:
a): Kassereren genvælges
b): Henning Grønvold genvælges
Erling Hansen genvælges
c): Revisor Vagn Petersen genvælges
Leif Ziegler genvælges

Dirigenten: Oplæser punkt 8, Orientering fra 5tofa:
Mogens Hansen: Det er ikke som Ole siger, at det er Stofa der bestemmer over
kontrakter med programleverandørerne. En kanal skal være i stor pakke for at man kan se
programmerne.
De fleste generalforsamlinger har få fremmødte på Sjælland.
Vi ser nu 3,5 timer TV, en '12 time mere og det er især de unge.
Vi følger brancher og er opmærksomme på at alle ønsker frit valg, ikke blot FDA
Folk ønsker at se TV når det passer dem, ved at forskyde programmer, som vi arbejde på
at løse.
Før var det en fællesantenne forening, nu er det en antenneforening.
Medlemmerne har et meget bredt ønske for udbud. Der skal serviceres mange forskellige
ønsker.
Der stilles store krav til brugerne. Det er ikke bare den store og lille pakke.
Vi ønsker at levere mange forskellige alternativer.
Opfordres til at medlemmerne tager stilling til andre løsninger
80 % af medlemmerne har den store pakke.
Hvorfor er TV 9, DK 4, og 3 Puls ikke muligt at tage.
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Der er kommet et stort antal HD kanaler på anlægget, 9 pakke i 1 og 15 i pakke 2
TV 2 skal have licens. 1. januar skal man betale for kanalen. Den skal så væk fra pakke 1.
Prisen er endnu ukendt.
Vi drøfter naturligvis med antenneforeningen hvad der skal ske med kanalen.
Der er en prisstigning i vente p.g.a. TV 2.
Jeg vil nu vise jer noget der kan være billigere, hvis man kan klare sig med andre kanaler.
Mogens Hansen viser på slides hvordan Pakke, pakke 2 og nu forskellige pakker med
enkeltkanaler tilkøbt i udgangspunkt fra pakke 1.
Det er det digitale univers, som er fremtiden.
Pakke 2 vil blive reduceret. Vi ønsker at holde liv i det analoge system.
Flex TV er nyt, og er en mulighed som selwalg, og de mest sete kanaler i DK.
N§r de populære programmer er med, kan man så tilvælge ved et pointsystem.
Der er mange tilvalgskanaler til forskellige point.
Det er så langt vi kan komme med de aftaler vi har nu, i forhold til frit valg.
Kan man gøre dette kan der spares kr. 1.000 pr år, plus Zaptor til kr. 15,50 pr. måned,
Viasat golf koster i stor pakke kr. 7, og ved enkeltvalg koster den kr. 49,Man kan købe boksekamp.
Start forfra er udvidet. Det er et stort ønske, som vi arbejder på. 25 % af udsendelse ses
forskudt.
DR NU er der, hvor man kan se for op til 14 dages programmer.
Hastigheden på internettet er sat op. Vi har Danmarks billigste 10 M bit. 111 er Danmarks
hurtigste M bit.
Et medlem har problemer med hastigheden på internettet. Opfordres til at ringe til
kundeservice.
Fordelsaftalen er normalt forbeholdt store anlæg. Det er anlæg med den nyeste teknik.
Fordelen ved priser fremføres. Eksisterende kunder fik rabat.
Via Stofa net kan man opbevare 5 M bit.
WebTV er oqså med på fordelsaftalen. TV kan ses på tablet Pc.
Hjemmet bliver trådløst. Multi TV med mange skærme i hjemmet.
Omtaler telefoni, på 2 måder. Eu har besluttet at der skal skiftes numre hurtigere.
Viser de vejlede priser og fordelspriser, der giver rabat på kr. 82 om måneden eller kr.
1.000 pr år., og besparelsen på eksterne abonnementer.
NDVR omtales, som net baseret udsendelser som optages og hentes igen.
Næste skridt er at man kan tage sine programmer med i mobilen til sommerhuset.
Prissammenligning på pris og hastigheder omtales.

Fra salen tales der om problemer med start forfra i filmene.
Mogens tager problemet med hjem.

Dirigenten: Roser anlægget
Dirigenten: Oplæser punkt 9:
Dirigenten: Takker for god ro og orden, og lukker generalforsamlingen.
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Formanden: Jeg takker generalforsamlingen for i aften.
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