Brugerforeningen STOFA RØDBY
BERETNING 2015-2016

Rødby
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Godkendt ved GF 15.3.16

Generalforsamling 15 marts 2016.
Ved årsskiftet 2015-16, kunne konstateres at der var ca. 1.220 tilsluttede brugere til Stofas
fællesantenne i Rødby/Rødbyhavn. Et lille fald på ca 40 tilslutninger siden sidste år.
Derudover er foreningen SKANSEN/LALANDIA´s ca. 750 feriehuse, tilsluttet på
en speciel aftale med Stofa, uden medlemskab i BRUGERFORENINGEN.
Stofa i Ringsted, Region ØST: Der sker stadig udskiftning i Key Account Managere (KAM)
og siden sidste generalforsamling har vi skiftet KAM 2 gange og er nu på den 10´ ende, siden 2010.
Vor ny kontaktperson Carsten Haun Larsen er kontaktperson for de 9 STOFAejede anlæg i ØST.
Brugerråd i stedet for foreninger i de af STOFA ejede anlæg i ØST. ???
STOFA har siden efteråret 2014 ønsket en mere ensartet struktur i de anlæg som Stofa ejer,
9 anlæg i Region ØST.
Stofas første udkast til en "Brugerrådsaftale" uden vedtægter, i stedet for en demokratisk forening
er blevet forkastet.
Der er nu opstartet en proces, hvor foreningerne i fællesskab med Stofa, søger at blive enige om
en model med et BRUGERRÅD med vedtægter, valg m.v. så demokratiet bevares.
Det første "formandsmøde" i processen er afholdt i Ringsted, og der følger flere møder, så
der er et pænt stykke vej til et resultat foreligger.
Stofa´s advokat Hans Jahn og regionschefen er p.t ved at udforme et NYT FORSLAG til vedtægter
gældene for Stofas egne anlæg. Forslaget kommer måske inden påske.
Det skal bemærkes at det er adv. Hans Jahn, der har udarbejdet brugerforeningens vedtægter,
godkendt ved den stiftende generalforsamling 25 okt. 2010, på Havneskolen i Rødby Havn,
hvor Hans Jahn for øvrigt var dirigent.
TV-STANDARDPAKKER 1+2+3, samt Bredbånd i RØDBY
Antal tilslutninger til pakke 1 er steget med ca. 6 %
Antal tilslutninger til pakke 2 er FALDET med ca. 4 %
Antal tilslutninger til pakke 3 er FALDET med ca. 7 %
Antal bredbåndstilslutninger

til 336 stk
til 247 stk
til 633 stk
ca. 800 stk

RØDBY KANALMØNSTER:

Kanaler

Pris i 2016

Pris i 2015

i 2015

Kr/måned

Kr/måned

Ser nu i 2016 således ud.

Kanaler i 2016.
Pakke 1.

Indeholder 24 kanaler, heraf 18 i HD:
Excl. Infokanal Kongeleddet og DR 1+2+3 syn.

Pakke 2.

Pakke 3.

(24/16)

199

189

Indeholder de 24 fra pakke 1.
samt 13 ekstra, heraf 11 i HD
i alt 37 kanaler, heraf 29 i HD.

(13/10)
(37/26)

335

325

Indeholder de 37 fra pakke (1+2)
samt 20 ekstra, heraf 16 i HD.
i alt 57 kanaler, heraf 45 i HD

(19/16)
(56/42)

529

499

Antal kanaler i pakke 3 er således steget med 1 kanal og over 75% af kanalerne er i HD i pakke 3.
…./2
Side 2.
Nyheder siden sidste generalforsamling.

1.
Stofa´s NY reklameunivers, med Jan, Dan og Torkild, behøver vi ikke at udtale os om.
2.
Stærkere og mere enkle bredbåndsprodukter, herunder også BREDBÅND ONLY (uden TV)
De nye produkter.
25/25 Mbit/s
50/25 Mbit/s
80/40 Mbit/s
& tophastigheden
300 Mbit/s
Nuværende bredbåndsmedlemmer har fået besked via brev i uge 3/4 og uge 7/8 om opkonvertering.
3.
Der er sket en opdatering af SmartTV boksen, så Motorolaen burde fungere mere hensigtsmæssigt.
4.
Der er i august 2015 kommet en ny Smart Boks, ARRIS 2853, som kan købes eller lejes.
Leje af boks med optager 99 kr/mdr og uden optager 75 kr/mdr.
Køb af boks med optager 1.999 kr og uden optager 999 kr.
5.
Stofa arbejder på et nyt TV koncept: MIT TV, som alternativ til TV pakkerne
Indtil dette kommer er der stadig mulighed for FRIT VALG, med boks og kanalpriser fra 10 kr/mdr.
til 99 kr/mdr. Allerede fra pakke 1 (De populære sportskanaler ligger selvfølgelig i den dyre ende)
6.
Stofa MOBILtelf. Er opstartet, med 4 varianter (forbrugsafregnet eller lille-mellem-stor)
"Udfordringer" der har været i perioden.
12.10.15 Manglende signal i området
Løst d. 13.10.15
28.10.15 Intet signal på TV & internet.
5.11.15
STØJ i anlægget
Meldt løst d. 17.11.15
3.12.15
Store kanalomlægningsdag. Kanaler i pakke 3 er alle rykket op over 800 MHz, hvor
der skal kæmpes mod 4G/LTE, som risikerer at forstyrre hvis ikke der er helt HF tæt.
I december 2015 og Januar 2016: Diverse periodiske fastfrysninger og pixelleringer.
4.2.16
Backbone opgraderet fra 6 til 10 Giga, for at sikre plads nok på "motorvejen"
5.2.16
Stofa konstaterer "pakketab" for ca. 3.300 bruger på Lolland Falster.
Optiske sendere renses, uden held, derfor udskiftning af disse.
Efterfølgende stadig en del periodiske problemstillinger.
7.3.16
Manglende signal og internet m.v. fra 10:00 til 12:00.
Årsag FIBERSKADE.
10.3.16
Natligt servicearbejde i Hovedstationen i Rødby, div. Udstyr udskiftet.
Efterfølgende er det planen at der skal udskiftes en del NODER (omdanner optiske signaler til
elektriske signaler): Ordet NODE er Engelsk og kan oversættes til KNUDE.
Vi ser frem til en fremtid uden skader, såsom FIBERSPRÆNGNINGER og et anlæg der ikke gør
KNUDER eller har andre utilsigtede U-NODER.
15.3.16
Sidste nyt: STOFA er i gang i området, med en "sniffer", der måske kan påpege problemet.
Radio:

Radio frekvenser:
FM båndet, fremtid:

RSH (Radio Schleswig Holstein) er lagt på antennen igen.
NOVA
87,5 DR 4
93,1 RTL radio
100,6
DR 1
88 Sydhavsø.
93,6 DR 2 Klas
107,6
Radio 24/7
88,5 NDR 1
94,7
DR 3
91,1 NDR 2
95,8 RSH
103
Hvad der sker efter 2019 er ikke til at vide. Måske erstattes FM af DAB+

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og vi ser frem til godt samarbejde med vor nye KAM.
Husk at "besøge" foreningens hjemmeside

www.roedbyantennen.dk
På bestyrelsens vegne:
Søren Liebst (formand)
Bøgevej 20, 4970 Rødby.

