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Referat af ekstraordinær generalforsamling 2018 
Dato: 08/11 2018 Kl.: 19:00-21:00 Sted: Møllelundsgaard 

Deltagere:  45 medlemmer, heraf 6 fuldmagter. 
 
Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen forslog Henning Simoni, der efterfølgende blev valgt ved akklamation. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iht. vedtægterne, da annoncen i 
Midtsjællands avis var bragt 3 uger i forvejen. Der var ingen indvendinger blandt de 
fremmødte, og dirigenten erklærede dermed forsamlingen for beslutningsdygtig. 
 
2. Valg af stemmetællere. 
Medlemmerne valgte 2 stemmetællere: Torben Henriksen og Kurt Petersen 
 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til valg af fremtidig leverandør. 
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til forsat samarbejde med Stofa. 
Formanden gennemgik ved sammenligning de to tilbud foreningen havde modtaget fra 
henholdsvis Stofa og youSee, og begrundede i gennemgangen hvorfor bestyrelsen indstiller 
at forsætte samarbejdet med Stofa i de næste 6 år. 
 
Efter gennemgangen fik de fremmødte medlemmer mulighed for at få ordet og stille 
spørgsmål.  
 

Spørgsmål: Hvor meget vil priserne stige pr 1/1 2019? 
Svar: Priserne på internet pakker har foreningen ikke indflydelse på, da det er Stofa der 
fastsætter priserne, men Stofa ønsker selvfølgelig at være konkurrencedygtige med andre 
udbydere på markedet. TV pakkerne vil stige, hovedsagelig styret af prisstigningerne fra TV 
udbyderne. 
 
Spørgsmål: Vil der komme prisstigninger efter DOCSIS 3.1 er gennemført? 
Svar: Nej, der vil ikke komme prisstigninger efter DOCSIS 3.1 er implementeret.  
Stofa investerer i DOCSIS 3.1 opgraderingen som en del af vores nye aftale, og får 
efterfølgende lov til at levere TV indhold og internet via antenneforeningens distributions net.  
 
En kommentar fra et medlem: 
Hun var selv gammel youSee kunde, og har været utilfreds med youSee’s kundeservice, 
hvorimod har hun kun har haft en god oplevelse med Stofa’s kundeservice. 
 
Spørgsmål: Når anlægget bliver vores eget efter 6 år, hvilke omkostninger er der så? 
Svar: Antenneforeningen ejer anlægget idag. Stofa investerer i det nye anlæg, og foreningen 
betaler for i kontraktens løbetid for en serviceaftale pr. mulig tilslutning (husstand). Når de 6 
år er gået, er det moderniseret anlæg fortsat vores, og der vil kun være almindelig 
vedligeholdelses omkostninger til den tid. 
 
Spørgsmål: Foretager Stofa en overvågning af medlemmernes forbrug af TV?  
Svar: Nej, Stofa overvåger ikke forbruget af TV, vi har kun kendskab til hvad folk ser fra 
mund til mund og ved hjælp af kundehenvendelser ved problemer.  
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Spørgsmål: Vil der komme en prisjustering på flere tusind kroner pr. år som konsekvens af 
opgraderingen? 
Svar: Nej, der er en ca. pris som Stofa skal investere i DOCSIS 3.1 opgraderingen pr 
tilslutning. Stofa investerer dette beløb imod at de kan sælge TV indhold og internet signal til 
os de næste 6 år. Efter DOCSIS 3.1 kan Stofa levere højere hastighed på internet op til 
1Gbit/s.  
 
Spørgsmål: Meget tilfreds med Stofa i forhold til udbud mm., men har konstateret at der har 
været meget ustabilitet igennem længere tid af signalet?  
Svar: Vores anlæg har desværre haft et periodisk problem i Borup øst området. Stofa har 
fejlsøgt meget grundigt efter fejlen og i øjeblikket overvåger de nøje anlægget, og der 
reageres meget hurtigt på fejlmeldinger. Fejlen ligger et sted i anlægget, og ændres ikke af 
et eventuelt skifte til youSee. Vi forventer dog også at fejlene udbedres inden for kort tid og 
inden opgraderingen går i gang.  
 
Spørgsmål: Stofa har længe lovet en ny 4K boks, hvornår forventes den at komme?  
Svar: Stofa har lavet et samarbejde med Google omkring den nye TV boks der er baseret på 
Android TV. Der arbejdes stadig på den, og lige nu køres der test. Da samarbejdspartneren 
Google har høje krav til test resultaterne før boksen må sælges, er der pt. ingen kendt 
annoncerings dato. 
 
Spørgsmål: UHD som angivet i præsentationen, er det lig 8k? 
Svar: Ja. 
 
Spørgsmål: Hvad ligger der i fordelsaftale 3? 
Svar: Formanden gennemgik fordelsaftalen via en slide i præsentationen. 
 
Spørgsmål: Er aftalen allerede indgået med Stofa? 
Svar: Nej, vi afventer generalforsamlingens beslutning. 
 
Spørgsmål: Har vi givet Stofa en blanco check i forhold til pris justeringer? 
Svar: Nej, priserne i kontrakten ligger fast og bliver kun justeret i forhold til 
forbrugsindeks/netto prisindeks. TV pakkernes pris justeres dog årligt og er baseret på en 
forhandling imellem Stofa og TV indholds producenterne.  
 
Spørgsmål: Ligger der et bodskrav i forhold til forsinkelse af implementering af DOCSIS 3.1 
i den nye kontrakt? 
Svar: Nej, men Stofa har lovet at de vil levere det inden udgangen af 2020.  
 
Spørgsmål: Hvad er Smart TV aftalen? 
Svar: Kært barn har mange navne, men det er en boks man lejer.  
 
Spørgsmål: Skal ens udbyder være den sammen til både TV og internet? 
Svar: Nej, man vælger selv hvem man vil bruge. Mange har firmabetalt internet og dette kan 
man sagtens benytte samtidig med at man aftager TV via antenneforeningen. 
 
Spørgsmål: Hvorfor betaler jeg kr. 79 for TV boksen, når vi har en fordelsaftale? 
Svar: Formanden vil undersøge sagen med Stofa. 
 
Spørgsmål: youSee er langt fremme med deres web app, har I en status på hvor langt Stofa 
er? 
Svar: Stofa har deres Stofa webtv app der kan benyttes til at se alle TV kanalerne i f.eks. 
sommerhuset på mobil telefon eller tablet. Vi har ikke kendskab til yderligere udvikling af en 
Stofa app. 
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4. Godkendelse af bestyrelsens indstilling om valg af fremtidig leverandør 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til at indgå en ny 6 årig kontrakt med 
Stofa. Beslutningen blev godkendt med 44 stemmer for og 0 imod. Et medlem måtte 
desværre gå inden afstemningen. 
 
5. Eventuelt 
Torben Henriksen roste bestyrelsen for et godt stykke arbejde i forbindelse med den ekstra 
ordinære generalforsamling. Dette medførte klapsalver blandt de fremmødte medlemmer. 
 
Henrik Pedersen meddelte at Infokanalen ikke virkede. 
Det var nyt for bestyrelsen, som lovede at sørge for at fejlen blev løst. 
 
Annette fra Bakkegårds Alle spurgte om man ikke kunne indkalde til generalforsamlinger via 
mail i disse teknologiske moderne tider?  
Bestyrelsen svarede at man ville overveje det, men at det vil kunne give nogle person data 
problemer. Så lige nu indkaldes der iht. vores vedtægter via Lokal avis, og vores 
hjemmeside. 
 
Torben Henriksen afsluttede med en opfordring til generalforsamlingen om at møde op til 
generalforsamlingerne i fremtiden. 
 
Dirigent Henning Simoni takkede for et godt møde, og afsluttede herefter den ekstra 
ordinære genneralforsamling. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Formand, Even Abrahamsen    Dirigent, Henning Simoni 


