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Formanden bød velkommen til de 14 fremmødte stemmeberettigede, og han indledte med den kedelige
meddelelse, at en af foreningens medstiftere, bestyrelsesmedlem Henning Grønvold, var afqået ved døden 2
dage før.
Henning blev mindet med 1 minuts stilhed.

Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent
Allan Christensen blev valgt.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering i
Lokalavisen 6. maj, hvilket er mere end 14 dages varsel. Han gjorde desuden opmærksom på, at
afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 3f4 flertal.

Dagsorden pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Dirigenten henviste til den udsendte beretning, som ikke bliver læst op. Han gav ordet til Formanden for
eventuelle uddybende bemærkninger.

Formanden Torsten Vester foretog en sammenligning af priserne med Dragør, som betaler 199 kr,fmd for
Pakke 1, mens vi betaler 179 kr,fmd. Pakke 2 har ens pris i alle anlæg. Pakke 3 er 70 kr.jmd dyrere i
Dragør, som dog har 2 sportsprogrammer mere.

Formanden fremhævede desuden FritValg, som betyder at brugerne har mulighed for frit at vælge, hvilke
programmer man udover grundpakken ønsker adgang til.

Formanden betegnede anlæggets kvalitet som stort set i orden. Ganske vist har der været udfald i
forbindelse med ledninger, som er gravet over, eller andre situationer som forleden i både Dragør og
Nøragersminde, bl.a, dagen før Melodi Grand Prix. I sådanne tilfælde bliver der informeret om, hvornår
5tofa forventer problemerne løst.
Bedømt efter de modtagne henvendelser betragtes anlægget som velfungerende, da bestyrelsen kun har
behandlet en enkelt henvendelse om problemer fra et medlem, som alligevel ikke ønskede at tage imod
tilbud om hjælp fra bestyrelsen.

Jesper Larsen anførte, at anlæggets kvalitet aldrig har været dåriiqere end i de sidste par måneder, hvor
der har været voldsomt med udfald, voldsomt med pixeleringer, hvilket oqså andre inden for et bredt
område har oplevet, og han mente ikke, at disse udfald kunne tilskrives 4G.



Jesper kommenterede Wilke undersøgelserne, som efter hans opfattelse ikke giver mulighed for at give
nuancerede svar på de stillede spørqsmål. Eksempelvis "kan man ikke gøre opmærksom på, at man ikke har
SmartTv, og derfor ikke kan forholde sig til, hvad man mener om produktet.
Anqående programundersøgelserne kritiserede Jesper, at de dyre programmer var de nemmeste at vælge,
mens man for at vælge de billigere programmer skulle ind på en anden liste og søge efter programmerne.

Jesper savnede, at det i beretningen fremgik, hvor bestyrelsen gør en forskel, og han spurgte om det
eksempelvis er bestyrelsens fortjeneste, at priserne er billigere end i Dragør, og om medlemmerne får
tilbudt en række fordele, som man ellers ikke ville få tilbudt, hvis man som enkelt kunde i et
forsvninqsområde selv rettede henvendelse til Stofa.
Da han for at få signal fra Stofa er tvangsindlagt til at være medlem af foreningen, savner han at det
omtales i beretningen, hvad man får ud af sit medlemskab, som ganske vist ikke koster alverden.

Ole Andreasen berettede detaljeret om en række problemer i forbindelse med, at han 15. februar skiftede
telefoni fra TDC til Stofa. Problemerne bevirkede bl.a., at han i ca. 2 måneder var uden telefoni.
I samme forbindelse kritiserede han Stofas Kundeservice for, at de i stedet for at løse problemerne forsøgte
at f~ ham til at skifte fra 20 Mbit til 40 Mbit internet forbindelse.

Ole havde ligesom Jesper Larsen oplevet problemer med pixeleringer og udfald. Endvidere nævnte han
eksempler på, at StartForfra under visning af et program pludselig hoppede tilbage til det oprindelige
program.

Derudover nævnte Ole, at der dagen før Melodi Grand Prix havde været et udfald, som Stofa dog havde
orienteret om. Under selve Grand Prix'et var der et par kortvarige udfald, men da det ikke er til at vide, om
det skyldes fejl hos Danmarks Radio eller Stofa, og det er kortvarigt, undlader man at klage over det.

Tilsynsførende Ole Dalsgaard Jensen besvarede den første del af Jesper Larsens kommentarer om
anlæggets kvalitet, som Ole Andreasen oqså var inde på,
Han opfordrede til, at man kontakter Tilsynsførende, hvis man oplever problemer, som ikke bliver løst på
tilfredsstillende vis, da han har et fortrinligt samarbejde med Stofas Serviceafdeling, som han har erfaring
for altid er indstillet på at løse opståede problemer.
Når Tilsynsførende ikke modtager henvendelser, er det svært at vide, hvis der er generelle problemer i et
område, men når han har været involveret, er problemerne altid blevet løst på tilfredsstillende vis.

Det var samtidig et delvis svar på spørqsmålet om bestyrelsens funktion, som bl.a, er at holde Stofa i
ørerne. Desuden er det bestyrelsens opgave at være sparringpartner overfor Stofa, som ganske vist
bestemmer over deres anlæg, men beslutninger om indhold på anlægget og nye tiltag træffes efter en
dialog med brugernes repræsentanter. Vores indflydelse står måske i forhold til vores størrelse og er derfor
måske ikke så stor, men det er oqså lidt op til os selv, hvor meget vi vil forsøge at komme med input.
Som eksempel blev nævnt, at Ole i forbindelse med optakten til Fordelsaftale 2 havde meldt sig til at
deltage i en brugergruppe, som Stofa havde oprettet, og det var hans oplevelse, at mange af de modtagne
input fra brugerne oqså blev afspejlet i det færdige resultat.

Ole opfordrede igen til, at man ikke skal affinde sig med problemer på anlægget, og hvis man kører sur i det
overfor Kundeservice, kan man kontakte Tilsynsførende, som vil følge op.

P~opfordring fra Sekretæren Erling Hansen berørte Ole 4G, som kan forstyrre signalet, hvis man har
forældede installationer. Ofte vil udskiftning til Stofa-godkendte kabler bevirke, at forstyrrelser af signalet
undqås.
Det blev desuden nævnt, at Stofa tilbyder for 299 kr. at qennernqå husets installationer, så man kan sikre
sig, at signalet er i orden.
Erling nævnte, at Stofa sender i 700 Mhz båndet, og at TDC er ved at rulle 4G ud i 800 Mhz båndet, Da de
ligger så tæt på hinanden, kan det luftbårne 4G signal forstyrre, hvis kablerne ikke er tætte og skærmede.
Alex Watjen fra Stofa kunne supplere med, at Stofa oqså sender på 862 Mhz, som er direkte i samme
frekvens område som 4G, og derfor kan det give problemer.



Michael Dupont nævnte også eksempler på pixeleringer og udfald, og han havde erfaret, at ved udfald på
TV2 News var der ofte også udfald på KanaiS. Han oplevede ofte, at man ikke kunne komme igennem til
Kundeservice, og fandt det svært at søge informationerne på Stofas hjemmeside, som han syntes godt
kunne trænge til optimering.
Han efterlyste større bemanding i Kundeservice, som var hjælpsomme nok, når man kommer igennem, men
ofte opgiver man, når man har ventet halvanden time.

Michael fortalte, at han havde boet her i 2 år, inden han biev klar over antenneforeningens eksistens, som
han blev klar over, fordi han under indlæsning af Stofas kanaler på en digital boks kunne vælge
Nøragersminde Antenneforening.
Han efterlyste, at foreningen gjorde mere ud af synligheden i området, så han som Stofa-kunde var
opmærksom på, at han kunne henvende sig til foreningen med de nævnte problemer, hvorved andre
kunne komme lidt hurtigere igennem hos Kundeservice. Bortset fra de omtalte problemer var han
udmærket tilfreds med Stofa.

Formanden kommenterede spørgsmålet om foreningens rolle, som i forhold til tidligere har ændret sig
væsentligt.
Fra starten i 1988 undersøgte bestyrelsen og noterede på små A4-ark, hvilke programmer de ca. 25% af
medlemmerne, som meldte tilbage, foretrak at få på anlægget, hvorefter man afhængig af mulighederne
hos programleverandørerne kontaktede Stofa og fandt frem til en programsammensætning.
Tiderne er løbet fra den form for købmandsskab, idet der nu sidder en professionel indkøbsafdeling hos
Stofa, der kontakter udbyderne, som der også er blevet færre af, og de får kniven på struben. Eksempelvis
har DK4 været gennem en vask og strygning hos Stofa, som en periode fravalgte DK4, fordi priserne var for
høje. En tilsvarende magt har den enkelte forening ikke.
Det betyder ikke, at foreningen bliver overflødig, men bestyrelsen får andre funktioner og har ikke samme
indflydelse på, hvilke programmer der er tilgængelige, hvilket han fandt mindre vigtigt end, at en
professionel indkøbsafdeling kan skaffe medlemmerne programmer til bedre priser. Desuden er det nu i
højere grad medlemmerne, der kan sidde derhjemme og selv bestemme, hvilke kanaler de ønsker at få
adgang til. Derved er bestyrelsens tidligere opgave angående programmer flyttet hjem til den enkelte, og
bestyrelsens opgave er mere at være talsmand for medlemmerne, hvis de løber panden mod en mur.

Dirigenten gav udtryk for, at de stillede spørgsmål om foreningens rolle var blevet besvaret, og at det
lyder som en fornuftig vej, hvis vi er flere, der står sammen om at komme igennem via den tilsynsførende.
Da der ikke var flere indlæg, erklærede Dirigenten beretningen som godkendt.

Dagsorden pkt.3: Aflæggelse af regnskab
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. .

Dagsorden pkt.4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. årligt. .

Dagsorden pkt.5: Fastsættelse af administrationsbidrag til bestyrelsen
Administrationsbidrag til bestyrelsen blev fastsat uændret til Okr.

Dagsorden pkt.6: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring af §Sa 1, 1. linje ændres til:
/I Ordinær generalforsamling afholdes en gang Arligt, den sidste hele uge i maj'. Resten uændret.
Begrundelsen for forslaget er, at vi så kan få Laden, i stedet for 1. sals lille mødelokale.

Formanden begrundede forslaget med, at vi ikke kunne få mødelokalet sidste tirsdag i maj måned på
grund af musik arrangement.
Jesper Larsen efterlyste en uddybning af, at der er tale om den sidste hele uge, og han spurgte, om det
drejer sig om en S-dags uge med eller uden helligdage. Det blev konkluderet, at der er tale om den sidste



uge, hvor mandag til fredag indqår,
Da ingen stemte imod, erklærede Dirigenten forslaget som gennemført.

Dagsorden pkt.7: Valg

a) Formand: Allan Christensen blev valgt som ny Formand efter Torsten Vester, som ikke genopstillede.
b) Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Højstrøm, Jan Boring, Ole Dalsgaard Jensen blev alle genvalgt for 2

år. Michael Dupont blev valgt for 1 år, da Henning Grønvold var afg§et ved døden.
c) Reviser: Jørgen Bladt genvalgt
d) Revisorsuppleant: Leif Ziegler genvalgt.

Dagsorden pkt.S: Orientering fra Stof a

Alex Watjen fra Stofa kommenterede nogle af de emner, som blev rejst under beretningen. Han medgav,
at Stofa oqså har hørt om nogle af de udfald, som blev omtalt. En væsentlig årsaq til udfald er, at Dong i
forbindelse med nedlæggelse af elkabler ofte graver kabler over og afbryder strømmen til diverse
forstærkere og knudepunkter. Dong er d§rlig til at informere om, når disse ting sker, og derfor kan Stofa
ikke altid informere herom.
Alex vil ikke give Dong skylden for alle problemer, og Stofa vil gerne hjælpe med at modvirke fejl, som er
årsaq til pixeleringer.

Anqående Wilke-undersøgelserne anførte Alex, at spørqsrnålene var udformet på en måde, så de
programmer, som har de største seertal, ligger lettest for.

Til spørqsrnålet om at få øje på antenneforeningen via Stofas hjemmeside anførte Alex, at den automatisk
dukker op, når man undersøger muligheden for at få lY fra Stofa, da man skal indtaste postnummer,
hvorved man ikke kan undqå at foreningens navn dukker op.
Michael Dupont nævnte som eksempel, at der inden lY3 Sport 2 kom på anlægget manglede information
om, at Stofa var i forhandlinger om kanalen, som havde været længe undervejs.
Alex anførte, at Stofa ikke har resurser til at informere om forhandlingsforløb. I øvrigt er lY3 Sport 2 langt
udenfor top 20 blandt de mest sete programmer.

I forbindelse med overflytning af telefon abonnement fra TDC anførte Alex, at der er en måneds opsigelse,
når et abonnement skal flyttes, og der kan være forskellige årsaqer til, at det trækker ud, eksempelvis hvis
telefonen står i ægtefællens navn og skal ændres. Han havde dog ikke mulighed for at kommentere den
konkrete sag, som Ole Andreasen havde omtalt, men han gav udtryk for, at det var uheldigt, at han havde
været uden telefon en periode.

Ole Andreasen anførte, at man ved tilvalg af kanaler fra Stofas hjemmeside ikke kunne vælge kanaler
uden boks.
Alex svarede, at man som eksisterende kunde skal være logget på Mine sider, hvor man vil have
muligheden.
Michael Dupont foreslog, at der for eksisterende kunder sørges for, at de bliver ledt hen til et login, så
misforståelser undqås,
Formanden pointerede, at det er Mine sider, der gælder, og Alex nævnte desuden, at man i tvivlstilfælde
kan kontakte Kunderservice, som altid kan se, hvad man har i forvejen.

Erling Hansen nævnte; at flere medlemmer havde oplevet, at Kundeservice nogle gange var mere optaget
af at forsøge at sælge et produkt fremfor at løse konkrete problemer, og han opfordrede til, at der blev
strammet op i instruksen til medarbejderne på det punkt, så medlemmerne ikke opfatter det som et
salgskontor.
Alex fandt det ærgerligt, hvis medlemmerne får et sådant indtryk, hvilket han ikke havde hørt før. Der
arbejdes på at give den bedste service, når folk ringer, og hvis det oqså indebærer, at man kan få et bedre
eller billigere produkt, får man tilbudt det, hvilket måske kan opfattes sådan, at man bliver tilbudt noget



andet, end det man har ringet for, men grundlæggende tror Alex ikke på, at de ikke har forsøgt at løse
problemerne. .

Alice Andreasen nævnte problematikken med StartForfra, som nogle gange under afspilning bliver
afbrudt.
Ole Dalsgaard Jensen omtalte en information fra Stofa, som havde forklaret, at start og slut tidspunkt var
styret af program-guiden. Hvis der skete ændringer i guiden eller et program blev forsinket, blev der ikke
taget højde herfor, hvilket kunne betyde, at en afspilning blev afbrudt for tidligt.
Ole Andreasen mente oqså, at lange reklameblokke kunne medvirke til, at programmer blev forsinkede,
og derfor ikke blev vist til ende via StartForfra.

Herefter gennemførte Alex Watjen en præsentation, hvor han fortalte om Stofas produkter.
Han omtalte de 31V-pakker, og det blev nævnt, at pakke 1 indeholder de mest gængse kanaler fra DR og
Sverige, Norge og Tyskland samt de 5 betalingskanaler 1V2, Kanal 5, 1V3, 1V2 Charlie, DK4.
Pakkerne er sammensat på baggrund af Wilke undersøgelser samt hvilken rabat og rettigheder, der kan
opnås,
Pakke 2 består udelukkende af betalingskanaler, som dækker rimeligt bredt, dog er der ingen sportskanaler,
som er relativt dyre og derfor er placeret i pakke 3.
Baggrunden for betalingskanalerne i pakke 1 er, at programleverandørerne kun vil acceptere, at kanalerne i
pakke 2 og 3 kan indg~ i FritValg, hvis deres hovedkanaler er sikret plads i pakke 1.
Alex bekræftede, at Viasat var qået med til, at deres kanaler indg~r i FritValg, efter at antenneforeningerne
havde givet Stofa opbakning til at Viasats kanaler ellers ville blive flyttet til en pakke 4, hvorved Viasat kun
ville opnå indtjening fra de kunder, som ville vælge denne pakke.

De relativt dyre sportskanaler er placeret i pakke 3, hvorved det er de sportsinteresserede selv, der kommer
til at betale for kanalerne. Hvis man kun er interesseret i en enkelt eller få af kanalerne i pakke 2 og 3 kan
man nøjes med pakke 1 og derefter tilvælge de ønskede kanaler, som findes i prisgrupper fra 10 til 50
kr.jmd. Tidligere skulle man vælge mindst 4 kanaler, men der er nu opnået rettigheder, så man kan nøjes
med en enkelt.
Udover de kanaler, som findes i de 3 pakker, findes flere andre kanaler, heraf flere etniske, så man kan
vælge mellem mere end 100 kanaler.
Alex nævnte priserne for de 3 pakker, som er 179 for pakke 1, 299 for pakke 2, 379 for pakke 3.
Ole Dalsgaard Jensen havde sammenlignet den oplyste programafgift for betalingskanalerne i pakke 1
med de 5 betalingskanalers vejledende programafgift, som var ca. det dobbelte, så der var tale om en
væsentlig rabat.
Alex sammenlignede med Yousee, som har 1 kanal færre i grundpakken, da de ikke har 1V2 Charlie. De
tager 209 kr. for grundpakken, 389 kr. for pakke 2 og samme pris som Stofa for pakke 3, så Stofa har
konkurrencedygtige priser i forhold til Yousee.

Alex omtalte desuden Bredbånd, 20 Mbit til 189 kr., 40 Mbit 269 kr., 60 Mbit 349 kr., 150 Mbit til 419 kr.
Desuden en gratis 256 Kbit, som er langsom, men kan benyttes hvis man kun skal sende en maiI, og man
kan qå på Netbank, hvis man har rigtig god tid.

Når man har Bredbånd hos Stofa har man desuden mulighed for at se 1V via Internettet, og man kan tage
alle programmerne fra sine 1V-pakker og FritValg med overalt og se dem på sin telefon, computer, Ipad i
sommerhuset, i toget mv., dog kun i Danmark. Alex nævnte, at Stofa er de eneste, som har sådanne
rettigheder for alle programmer.
Han nævnte, at det nu er 2 timer om ugen, man ser Webtv.

Derudover blev nævnt muligheder for trådløst Bredbånd, Telefoni, 5 email-adresser, Safemail program, som
fjerner spam-mail, Antivirus, Ekstra mailboks kapacitet, Fastpris telefoni, Fast lP-adresse.

Alex omtalte derefter muligheder med SmartTv boksen, Pause, Spole, StartForfra. Der er 2 forskellige
bokse, som kan lejes for hhv. 75 og 99 kr.zrnd, Den første er uden harddisk og kan således ikke bruges til at
optage på, men begge har de førnævnte funktioner.



Boksen giver adgang til et arkiv, hvor man kan se alle DRs programmer indtil 30 dage tilbage, 200 gratis
film fra TV2, når man har TV2 Film. Boksen kan oqså købes for 1000 kr. uden harddisk og 2000 kr. med
harddisk.
Man har desuden adgang til at leje mere end 6000 film, som er udgivet p§ DVD. De findes i prislejet 19 til
59 kr. for 48 timers leje.

Desuden omtalte Alex StartForfra+, som er en udvidelse af StartForfra. Man kan qå indtil 48 timer tilbage
via TV-guiden og starte et program forfra, hvilket omfatter alle programmer i TV-pakkerne. Dette benyttes
ca. 10 gange om ugen pr. bruger. ,
Efterfølgende er programleverandørernes rettigheder på bl.a, sportsudsendelser udløbet, hvilket har
medført, at det ikke længere er muligt at starte forfra på disse, indtil programleverandørerne igen opnår de
fornødne rettigheder hertil.

Herefter omtalte Alex 2 telefoni produkter. Fastpris 50 kr.jmd. hvor man ringer gratis til alle fastnet i
Danmark. Forbrugsafregnet abonnement, hvor man kun betaler for samtaler, hvilket betyder at man ikke
betaler noget, hvis man ikke ringer en måned, Der er gratis viderestilling, vis nummer, telefonsvarer. Gratis
oprettelse og gratis at flytte nummer med.

Alex omtalte endvidere Komplet, hvor man kan samle flere produkter og opnå rabat. Han nævnte et
eksempel, hvor man ved at samle TV Pakke 2, 40/5 Mbit Bredbånd, SmartTv og Fastpris Telefoni til 613
kr.jmd opnår rabat på 80 kr.zrnd., som ikke ændres efter en periode, da man havde erfaret, at introduktions
priser kan skræmme folk væk, da de ønsker at kende den reelle pris.

På spørqsrnålet om, hvad det koster at skifte pakke, blev svaret 299 for at skifte ned og 199 for at skifte op.

Alex oplyste, at der i løbet af sommeren bliver mulighed for at benytte et kort uden afgift til programmer
med FritValg.

Alex omtalt endvidere en nyhed, som bliver introduktion af mobil telefoni fra 1. kvartal 2015, hvor Stofa
lejer sig ind hos TDe, som har det bedst udbyggede 4G net. Mobiltelefoni vil oqså indg§ i førnævnte
Komplet.
Alex kunne ikke sige noget konkret om priserne, da man vil følge markedspriserne.
Et mobil abonnement vil bl.a, omfatte fri Facebook, fri musiktjeneste, gratis WebTv et antal timer, som
ifølge et udkast kan være 30 timer/md. uden at blive medregnet i dataforbrug. Fra start tilbydes produktet
kun Stofa kunder.

Herefter omtalte Alex Stofas Kundeservice og Supporten, som har åbent fra 08-22 alle hverdage, hvilket i
juni eller juli måned udvides til 24 timer i døgnet.
Alex kom ind på svartider på henvendelser til Kundeservice. I 2013 mistede man kun 2% af opkaldene.
Intentionen er, at 80% af alle opkald skal besvares inden 60 sekunder, hvilket blev overholdt i 2013.
I forbindelse med fusioneringen med Sydenergi er overført 65000 Waoo-kunder, som samtidig skulle køres
ind i et nyt system, hvilket gaven del problemer, som bl.a. betød at flere ikke havde TV i mere end 1 uge,
fordi det ikke virkede, hvilket gav ekstra belastning på Kundeservice. Der blev ansat 30 nye i denne periode.
Nu er tingene ved at være løst, og den gennemsnitlige svartid er under 5 minutter, og målet er inden
sommerferien at være nede på tallene fra 2013.

Alex nævnte oqså muligheden for at få et Hustjek for 299 kr. I 7 af 10 tilfælde er utidssvarende
installationer årsaq til pixelerinqer i signalet, hvor udskiftning af kabler ofte kan løse problemet.
I forbindelse med et Hustjek kan man få et tilbud, hvis der viser sig behov for forstærker eller kabeltræk.
Det første kabel fra stikdåse i væg til TV er med i prisen, og det samme er udskiftning af eventuel defekt
stikdåse,

Dagsorden pkt.9: Eventuelt
Ole Dalsgaard Jensen nævnte, at Torsten Vester har været Formand for foreningen siden starten for 26
år siden, og at foreningens 25 års jubilæum sidste år havde været en stor succes.



Når man ser tilbage på den udvikling, som foreningen har qennernqået, kan Torsten se tilbage på de mange
år med rigtig stor stolthed.
Torsten gjorde sammen med andre en utrættelig indsats for at få etableret foreningen imod mange odds.
Det var en kamp at nå ud til alle i området, og det tog flere år, inden bl.a. Ole selv fik mulighed for at blive
koblet på anlægget for enden af Pretoria Alle.

I de første år var foreningen selvejer af anlægget, men på et tidspunkt blev det overdraget til Stofa, hvilket
nogle syntes var en d~rlig ide. Udviklingen har dog bevirket, at det måske alligevel ikke var nogen d~rlig ide,
når man ser, hvordan stadig flere antenneforeninger, heriblandt en af de største i Helsingør, vælger at
sælge deres anlæg til Stofa.
Dette bevirker ganske vist, at man ikke har mulighed for at skifte til Yousee eller andre leverandører, men til
gengæld giver det bedre mulighed for, at Stofa kan forhandle sig til konkurrencedygtige priser ved at tilbyde
programleverandørerne plads på alle anlæg, hvilket er medvirkende til, at vi - som Torsten nævnte i
beretningen - har lavere priser end Dragør, som fortsat ikke er købt af Stofa.

Vi står i dag med et anlæg, som er fuldt udbygget med den sidste nye teknik. Vi er nået dertil, at vi på
baggrund af en grundpakke, kan vælge programmer frit, og man kan se TV i sommerhuset, på computeren,
Ipad, Iphone, Smartphone mv., og vi har stort set været med i hele denne udvikling på første parket,
hvilket i stor udstrækning er Torstens fortjeneste, selvom nogle af os andre måske gerne vil dele æren
herfor med ham.
Torsten har grund til at være stolt af, at han nu står med frugten af den indsats, som han startede for 26 år
siden, hvilket han fortjener al mulig anerkendelse for, og som et synligt bevis herfor, overrækkes en gave
på bestyrelsens og foreningens vegne.
Som tak for 26 års indsats modtog Torsten klapsalver fra de fremmødte.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen ophævet.

Referent Ol Dirigent Allan Christensen


