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ANTENNEfORENING

BESLUTNINGSREFERAT
AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING
TIRSDAG D. 28. MAJ 2013, N0RAGERSMINDECENTRET, LADEN.

Formanden åbner generalforsamlingen, med at orientere om sidste års generalforsamlings
beslutning om at afholde generalforsamlingen den sidste tirsdag i maj måned, hvad der
betyder at vi må anvende de lokaler der er til rådighed, og i år er det så på 1. sal. Også en
velkomst til de fremmødte. Også en velkomst til Stofas repræsentant. Det blev præciseret
at det var medlemmernes aften i aften da bestyrelsen igennem hele året arbejder med
Stofa.
Henviser til at tekniske spørgsmål behandles under punkt 8.

Dagsorden punkt 1: AI/an Christensen vælges som dirigent,
Generalforsamlingen erklæres for lovlig og beslutningsdygtig, Indkaldelsen har været
tilgængelig på foreningens hjemmeside i god tid. Dirigenten oplæser dagsordenen, samt
regler for afholdelse af denne generalforsamling.

Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning.
Dirigenten: Henviser til at beretningen ikke oplæses, og spørger om nogen har
spørgsmål til beretningen.

Jesper Larsen: Sidste år varsies en stor prisstigning. Jeg valge at gå ned på pakke 2. jeg
skulle give kr. 500,- for at skifte pakke. Den afgift er nu nedsat, og i Dragør er det gratis.
Det er underligt at man nu nedsætter prisen.

Formanden: Vi har ikke indflydelse på programleverandørens
kunne tilbyde medlemmerne valgmuligheder,
den store pakke kom til at hedde pakke 3,
Vi håber på sigt på pay per wiev.

priser, men ønsker at
Derfor oprettes sidste år en ny pakke 2, og

Omkring prisen på pakkeskift gav Stofa ikke rabat, men enkelte anlæg valgte at betale for
pakke skift. Vi har valgt ikke at betale for pakke skift, og lad medlemmerne betale.
Dragør betaler ikke for pakkeskift.
Stofa har valgt at at ændre prisen for pakke skift, som vi hilser velkomment.

Jesper Larsen: Jeg har personlige relationer til medlemmer, der har skiftet pakke uden
at betale en krone. Jeg har set faktura.
Jeg kunne godt tænke mig, at det du siger om at dem der ønsker produkter selv skal
betale, og ikke alle skal betale for at man f. eks. får rabat på internetsiden.
Jeg vil ønske at bestyrelsen vil arbejde for den plan, at dem der får ydelsen skal betale, og
ikke alle skal betale for en enkelt ydelse.

Dirigenten: Er der andre der ønsker ordet.
Formanden: Bekræfter at bestyrelsen vil arbejde for dette princip, hvis ikke det g~r ud
over de tekniske tilbud, så anlægget forringes at tilbud til medlemmerne.
Jørgen Bladt: Jeg efterlyser forskellige valgmuligheder af leverandører. Stofa kan sælges
til hvem som helst. Vi må ikke bøje os for Stofa. Der må være andre leverandører.
Bestyrelsen må have anelser i den retning.

Formanden: I forbindelse med nedgravning af elkabler var der ønske om at der oqså
skulle nedgraves kabler fra andre leverandører end Stofa. Der har man sagt nej.
Dog er vi ikke monopolister, da der er andre udbydere med paraboler eller lignende, så vi
kan ikke bare lade prisen stige uhemmet.
I beretningen har vi valgt at fokusere på det vi kan tilbyde.
Der er mange valmuligheder, så se på Stofas hjemmeside.

Dirigenten: Går videre til næste punkt på dagsordenen.
Dirigenten: Næste punkt 3 er aflægge/se af regnskab:
Ingen spørgsmål, og regnskabet er godkendt.

Dirigenten: Næste punkt 4 er fast/ægge/se af kontingent:
Formanden: Samme kontingent, kr. 25,- i 25 år.

2

Dirigenten: Det er godkendt.
Dirigenten: Oplæser punkt ~ administrationsbidrag

for bestyrelsen:

Formanden: Punktet er sat ind i vedtægterne for noget siden, men beløbet er O.
Dirigenten: Oplæser punkt 6.
Der er ingen forslag.

Dirigenten: Oplæser punkt 7, valg:
a): Kasserer Herbert Bolbroe ønsker at stoppe. I stedet vælger Kevin Nielsen
b): Henning Grønvold genvælges
Erling Hansen genvælges
c): Revisor Vagn Petersen ønsker at stoppe, og Jørgen Bladt vælges.
Leif Ziegler genvælges

Dirigenten: Oplæser punkt 8, Orientering fra 5tofa:
Alex Martin Watjen:
Gennemgår pakkemuligheder og tilvalgsprodukter, nye og kendte, herunder udviklingen
på Zaptor boksen, samt telefoni- web 'TV og internet. Der henvises til Stofa .s hjemmeside:
Stofa. Dk.
Det påpeges at der ikke er bindinger.
Der omtales og hastighed på opkald til service, som er på det fastlagte niveau.
Der leveres efter planen, også på bestilte produkter.
Der er indført et hus tjek, der koster kr. 199,00 der inkluderer enkelte reparationer, og
tilbud på andet arbejde.

Fra salen:
Flere har dårlige signaler og pixeleringer.
Adresse noteres og videregives til Stofa.
Priser for at en montør der kommer bør oplyses ved opkald.

Formanden: Der er service aftale med Stofa, så ring, og vent ikke til
generalforsamlingen. Det er vigtigt, at signalet er i orden.
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Dirigenten: Er der spørqsrnål til Stofa ?
Dirigenten: Oplæser punkt 9:
Fra salen: Der opfordres til at man køber en feltmåler.
Dirigenten: Takker for god ro og orden, og lukker generalforsamlingen.
Formanden: Jeg takker Herbert for et godt arbejde i bestyrelsen siden 1991, og
generalforsamlingen bedes rejse sig og klappe ad Herbert.

Dirigent Allan Christensen

Formand Torsten Vester
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