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Formanden bød velkommen til de 9 fremmødte stemmeberettigede samt til Stofas nye repræsentant søren
Galster Tækker.

Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent
Ole Dalsgaard Jensen blev valgt.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering i
Lokalavisen 3 uger forinden samt ved udsendelse af email 12. maj til medlemmer, som har oplyst email-
adresse.
Han gjorde desuden opmærksom på, at afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver
lovændringer 3f4 flertal.

I Dagsorden pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne Ar

Formanden Allan Christensen gennemgik den offentliggjorte beretning, som kan ses på hjemmesiden.

, Under punktet om bruqerråd blev anført, at ingen i bestyrelsen havde hørt herom, inden Stofa fremlagde
I deres planer på det første møde med Stofa, hvor 2 mand fra bestyrelsen deltog.
Bestyrelsen opfatter Stofas planer som et ønske om gradvis nedlæggelse af antenneforeningerne og
tilhørende generalforsamling.

Bestyrelsen kan se mange fordele ved regionale bruqerråd, hvor man kan udveksle erfaringer med
repræsentanter fra andre anlæg, men bestyrelsen er uenig med Stofa om afskaffelse af foreningerne, da
der i så fald vil mangle et bagland til at rekruttere fremtidige medlemmer til bruqerrådet, og derfor foregår
der fortsat dialog med Stofa herom.

Formanden erkendte, at den enkelte forening ikke mere har større indflydelse på priser og konkret indhold i
de forskellige TV-pakker eller muligheden for større fleksibel adgang til selv at vælge kanaler, hvilket Stofa
allerede har taget hul på, og der har desuden været regerings-forhandlinger herom.

Torsten Vester indledte med at anføre, at han sidste år blev tvunget til at gå af, fordi nogen i bestyrelsen
gik imod ham.
Derefter fortalte han, at tankerne om brugerråd har været fremme længe, men vi holdt fast.
Han tilføjede, at han først sagde nej, da disse tanker kom frem, men han havde haft en længere god snak
med Stofas tidligere kontaktperson til foreningen om fremtiden, og han gav med henvisning til
sammenligning med priserne for Dragør udtryk for, at Stofa leverer hvad de lover til bedre priser end de
andre på pakke 1 og pakke 3.



Derefter nævnte Torsten, at tankerne om bruqerråd har været fremme i 2 år, og at det er Sydenergi, der
har indført det. Han pointerede at man ikke har at gøre med en haveforening, idet vi har Stofa som
leverandør, og som formand skal man sikre den rette balance mellem bestyrelse, Stofa og medlemmerne,
som er det vigtigste.

Herefter anførte Torsten, at da bruqerråd sidste år for alvor kom på banen, valgte han at trække sig.
Han mente, at bruqerråd er en god ide i stedet for en bestyrelse, for ser man på det der er lavet i år, så er
det meget tyndt, og det et spørqsrnål, om man kan forsvare, at der skal sidde en bestyrelse, og han gav
udtryk for, at der ikke er meget kød på det her. '

Dirigenten spurgte om der var andre kommentarer, hvilket ikke var tilfældet, og beretningen blev
godkendt.

Dagsorden pkt.3: Aflæggelse af regnskab
I forbindelse med status-opgørelsen blev nævnt, at man skulle kigge i regnskabet for 2013 for at se, hvad
kassebeholdningen var ved regnskabets start. Kassereren bekræftede, at det ville fremqå fremover.
Efter gennemgang af både regnskab og næste års budget, blev regnskabet godkendt.

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

Dagsorden pkt.6: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag til flere ændringer af lovene. Forslaget frernqår på hjemmesiden.

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

Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget.
Navnet blev toreslået ændret, da Nøragersminde oqså er navnet på en lokal grundejerforening, hvilket flere
gange har medført, at der er sket forvekslinger ved henvendelser til foreningen.
Da der ikke mere er person-sammenfald mellem de 2 foreninger, og Stofa er ejer af anlægget, foreslås
navnet ændret til Stofa Vestamager.

Torsten Vester mente, at forslaget var et godt skridt på vejen, og han anbefalede at g§ ind for det, og
han opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med de omtalte bruqerråd,

Formanden bekræftede, at bestyrelsen vil dette, og han pointerede betydningen af et sted at rekruttere
fra.
Formanden uddybede på et spørqsrnål, at bruqerråd fungerer ved, at bestyrelsen deltager med 3
repræsentanter ved en række regionale møder sammen med bruqerråd fra andre anlæg, og ved Stofas
årllqe fællesmøde, hvor der ofte deltager en halv bestyrelse fra hver forening, deltager i stedet en
repræsentant fra hvert bruqerråd,

Søren Galster Tækker fra Stofa anførte, at bruqerrådene skal have en vejledende rolle i forhold tilStofa.
Ved at have fingeren på pulsen, kan bruqerrådene fremkomme med input til forbedringer på baggrund af,
hvad der efterspørges lokalt, hvilket kan lndqå i den videre dialog.

Dirigenten konkluderede, at uenigheden alene bestod i selve rekrutteringen til bruqerrådene, som
Formanden havde berørt i sine kommentarer.

Torsten Vester anførte, at det efter salget af stofa til sydenergi var Stofa, som efter forhandlinger med
leverandørerne fastsætter programsammensætning og priser, hvorefter foreningen får besked om, hvad der
er besluttet, enten samtidig eller lige inden medlemmerne oqså informeres.
Han fremhævede, at stofa ved at forhandle samlet på vegne af flere anlæg står stærkere overfor



leverandørerne, hvilket gør Stofa stærkere og medfører bedre priser.
Torsten fremhævede, at vore priser var lavere end i Dragør, som ikke ejes af Stofa.

Dirigenten pointerede, at forslaget ikke handler om at tage stilling til, om vi skal have bruqerråd eller ej,
da generalforsamlingen ikke har indflydelse herpå Der skal alene tages stilling til, om vi skal indrette
vedtægterne, så de er tilpasset den ændrede situation.

Ingen stemte imod forslaget, som Dirigenten derefter erklærede som gennemført.

Dagsorden pkt.7: Valg

a) Kasserer: Kevin Nielsen blev genvalgt for 2 år,
b) Bestyrelsesmedlemmer: Erling Hansen og Michael Dupont blev genvalgt for 2 år,
c) Reviser: Jørgen Bladt genvalgt
d) Revisorsuppleant: Leif Ziegler genvalgt.

Dagsorden pkt.8: Eventuelt
Formanden takkede for opbakningen på hans.første generalforsamling som formand, og han takkede den
tidligere formand for konstruktive og positive forslag.

Torsten Vester foretog en sammenligning med Dragørs priser for de enkelte pakker og konkluderede, at
Stofa holder hvad de lover.
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Formand Allan Christensen

Dirigenten takkede for god ro og orden, og han erklærede selve generalforsamlingen for afsluttet efter 35
minutter.



I forlængelse af generalforsamlingen var dog et ekstra punkt

Dagsorden pkt.9: Orientering fra Stofa

Søren Galster Tækker fra Stofa gennemgik planerne for 2015 på en præsentation, som findes p§
hjemmesiden under Generalforsamling, Stofa Orientering.

Søren forklarede, at årsaqen til at der var betalingskanaler i pakke 1, var en krav fra leverandørerne, at
deres hovedkanal er i grundpakken til gengæld for at acceptere FritValg for deres øvrige kanaler. '

I pakke 2 var TV2 Film udqået, og i stedet var Cartoon Network, TNT og TLC nye i pakken, som skulle
dække ca. 80% af danskernes behov for TV.

I pakke 3 er flere dyre sportskanaler, og det nye er TV2 Sport, Investigation Discovery og CNN.

Søren forklarede baggrunden for de gennemførte prisstigninger, som skyldes stigninger på de kommercielle
kanaler, hvor han som de største syndere nævnte TV3+, KanaiS og TV2.

Med bredbåndsforblndelse hos Stofa får man oqså Webtv og yvebtv To Go med mulighed for at se alle
kanalerne på flere platforme, f.eks. iPad, mobiltelefon mv.
Søren illustrerede udviklingen i udbredelsen af disse tjenester.

Søren gjorde opmærksom på, at man kan få en gratis internet forbindelse på 1 Mbit, som kan dække de
mest basale behov, hvis man har alle 3 pakker.

Søren gennemgik herefter mulighederne for at tilkøbe programmer enkeltvis, hvilket forudsætter at man
enten har et CAM-modul eller en Stofa-boks, som desuden giver mulighed for StartForfra, StartForfra+ ,
filmleje mv.
Der blev vist eksempel på, hvad prisen bliver ved at vælge nogle udvalgte programmer.

Søren omtalte mulighederne med bredbåndsforblndelser med forskellige hastigheder. Der følger trådløs
router med, hvis man vælger en højere hastighed end den førnævnte gratis forbindelse.

StartForfra og StartForfra+ blev forklaret. Førstnævnte kan bruges til at starte et igangværende program
forfra, mens man ved StartForfra+ kan qå indtil 2 døgn tilbage og se et program igen.
Det blev nævnt, at tekniske spidsfindigheder kan forhindre, at man kan spole forbi reklamer.

Mulighederne for telefoni blev qennernqået, og Søren omtalte en særlig rabat ved at vælge en komplet
løsning med både TV, bredbånd og telefoni.

Søren fortalte, at Stofa har planer om oqså at tilbyde mobil-telefoni og musik-tjeneste. Sidstnævnte
formentlig ikke med egen løsning, men som indgang til en eksisterende tjeneste som f.eks. Spotify.

Efter orienteringen blev spurgt, hvorfor man ikke kan have fuldkomment frit valg.
Søren forklarede, at leverandørerne kun vil være med til det, hvis SBS, Viasat og TV2 har henholdsvis Kanal
5, TV3 og TV2 i grundpakken.

Formanden nævnte den verserende omtale af helt frit valg som et eventuelt påbud fra regeringen.
Søren medgav, at Stofa havde samme ønske om frit valg, men det forudsætter lovændringer for at blive
gennemført.


