N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING

Beretning
Nøragersminde Antenneforeninf}Æ
generalforsamling maj 2013!
Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores
område mod paraboler, man dengang så som en grim løsning oå vore tage.
Den side af projektet er vi lykkedes med, i det gravede område.
I de 25 år vi har eksisteret, er den teknologiske udvikling qået rigtigt stærkt, ikke mindst de
seneste år.
Anlægget er blevet udviklet, både teknisk, men oqså med mulighed for 2 vejs
kommunikation, internet, telefoni m.m ..
Her 25 år efter er vi glade for vores anlæg, men vi kunne godt ønske at hele området var
forsynet. Dette er ikke sket, da der er satset på teknologisk udvikling, frem for nedgravning
af kabler.
Foreningen er vært ved en reception d. 3 maj 2013, hvor vi håber at se mange.
Kontingentet til antenneforeningen

har været uændret kr. 25,00 i alle 25 år.

Vision:
Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætnlnq, 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 på vores hjemmeside.

Stofa har foretaget elektronisk programundersøgelse. Det er en undersøgelse vi modtager
gratis, så der er ikke udgifter for foreningen forbundet med denne undersøgelse.
Undersøgelsen bygger på spørqsrnål som anvendes ved valg m.m .. Metoden anses af
eksperter på området, som værende repræsentativ på grund af spørgemetoden.
Generalforsamlingen har besluttet, at vi stopper de gammeldags papir afstemningen
Sidste års generalforsamling besluttede oqså, at generalforsamlingen fremover bliver
annonceret, i lighed med de fleste antenneforeninger og andre foreningen.
I år har vi dog valgt at rundsende indkaldelse sammen med invitation til jubilæet.
Indkaldelsen indeholder generalforsamlingens beslutning, så medlemmer der ikke var til
generalforsamlingen, har modtaget informationen om generalforsamlingens beslutning.
Foreningen har fået henvendelse fra huse i området, hvor flere familier er lejere.
Det er således, at det kan vi principielt godt, men vi skal lægge kabler ind til den enkelte
familie, og ikke til en ejendom af denne karakter.
Da modtagelsen af 1V kanaler er mere kompleks, er vi oqså kommet i den situation, at vi
desværre har mistet medlemmer.
Det er blevet således, at der er flere muligheder, og folk skifter mere end det har været
kutyme i branchen.
Dong har etableret ny belysning. I forbindelse til denne gravning, har der været ønske om
at der samtidig kunne etableres endnu et kabelsystem.
Det har man ikke ønsket fra Dong side, da man oqså er i den situation, at man ikke ønsker
at nedlægge flere døde kabler.
You See har oqså sagt fra.
Det mener jeg er klogt, da der er andre løsninger, hvis ikke vi kan tilfredsstille den mere
individuelle familie.
Der er afgivet båndbrede til 4 G. Stofa har tilbudt et eftersyn, hvis man oplevede
problemer.
I starten af 2012 lancerede Stofa en pakke 2, så vi fik 3 programpakker og en stor vælg
selv pakke.
I takt med at 1V kanalerne bliver fravalgt i kanaler, er der specieltilbud på betalingskanaler
i pakke 1.
Derfor ser vi i dag oqså betalingskanaler i pakke 1.
Den gamle pakke 2 bliver således til pakke 3.
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I forbindelse med kanalomlægningen, er TV 2 News valgt, frem for CNN, da det er den
kanal der har flest seere.
Programmerne i pakke 3 er baseret på Stofas elektroniske undersøgelse i Nøragersminde
og landsdækkende.
Det er værd at bemærke, at priserne på pakkeskiftet er blevet mindre.

Går man ind på Stofa DK, vil man finde de samme priser på pakke 1, 2 og 3 i Stofa
anlæggene i Dragør og Helsingør.
Bestyrelsen har besluttet at TV 3', nye sportskanal fravælges.
Vi kan stadig rose os af, at vi har mange analoge programmer på anlægget, så man ikke
skal udskifte sit TV eller skal købe dekoder.

Nye tjenester for det enkelte medlem:
Bestyrelsen har besluttet at foreningens medlemmer kan tilslutte sig den nye fordelsaftalen.
Fordelsaftalen er en mænge tilbud til medlemmer af Nøragersminde Antenneforening
andre foreninger med Stofa aftale.
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Aftalen indeholder specifikke programpakker, med et valg 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
rådiqhed nu.
Bestyrelsens grundholdning er den at vi skal administrere grundpakken i pakke 1 og 3.
Men derudover skal vore medlemmer individuelt kunne tilkøbe sig samtlige andre ydelser
som Stofa udbyder.
Der oprettes en kontrakt mellem Stofa og vores medlemmer.
Bestyrelsen har oqså besluttet, at foreningens hjemmeside skal udskiftet. Den er således
sat i verden til vore jubilæum.
En stor tak til Ole og Erling, der har lagt timer til udviklingen, som vi i bestyrelsen syntes er
fornyende, uden at være for pralende, og for dyr. Vi fastholder prisen.

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 målsætnmq i sig selv.
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Vi ser på relevante løsninger.
Foreningen udbetaler ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer,
sammenkomst for bestyrelsen med ledsager.

men vi afholder en

Aktiviteter:
Der har ikke i det forløbende år været aktiviteter.
Stofa er købt af et nyt elselskab fra Syd og Sønderjylland. Deres erklærede mål er, at stille
midler til rådiqned til at udvikle kabelnettene og tilhørende aktiviteter.
Kampen om medlemmerne er blevet hårdere, og derfor er en solid organisation bag Stofa
en fordel for medlemmerne.

Fremtid / 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 programpakker og løsninger.
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 p~ vej.
Bestyrelsen skal oqså være udviklende, og ikke afviklende. Det skal være muligt for
medlemmerne at f.eks. kunne se TV på PC, det såkaldte Web- TV og nu oqså de Web-To
Go. Denne og mange andre tjenester finder du på: www.stofa.dk
Det skal naturligvis oqså være muligt med telefoni samt hurtigt bredbånd,
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.
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Vi er helt præcis 752 medlemmer. 9 % har valgt pakke 1, 18 % har valgt pakke 2 og 73 %
har valgt pakke 3. 86 % har valgt Stofas internet og 31 % har valgt Stofas telefoni og
endelig har 42 % valgt smart TV.
Vi vil således sikre, at vores anlæg er med blandt de bedst opdaterede anlæg i Stofa regi.
Vi følger udviklingen, og bruger 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 på foreningen hjemmeside eller kan rekvireres hos bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Torsten Vester
Formand.
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