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26 marts 2014.
Der deltog i alt 17 personer, samt Marie Ekstrand Stofa.
Formanden bød velkommen, en særlig velkomst til Marie Ekstrand, som
under eventuelt villle komme med en redegørelse om fremtiden i Stofa.
1: Valg af dirigent: Hennning S. Hansen
2: Valg af stemmetællere: Jørgen Jensen og Ove Pedersen
3: Formandens beretning, blev enstemning vedtaget uden spørgsmål.
4: Regnskab v/ Gerda Svane flot regskab med en beholding på
kr. 55.078.82. Vi har skiftet bank til Lollands Bank fået netbank med i købet
kassereren er meget til freds med skiftet.
5: Indkommende forslag: Der var ingen.
6:Fastsættelse af kontigent: Uændret kr. 5.- pr. kvartal pr husstand.
7:Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.: Søren Liebst, Steen Melcke-Hansen,
Henning Larsen og Kurt Raaberg: Alle 4 blev genvalg uden modkandidat.
Valg af suppleanter blev Henning S. Hansen og Jørgen Jensen
8: Valg af revisor: Ove Pedersen modtog genvalg
Valg af revisor suppleant blev Susanne Mielec
9: Eventuelt: Marie fra Stofa forelagde vore 3 TV pakker. (se formandens beretning)
Som noget nyt kan man også købe enkelte programmer også til pakke 1 fra
kr. 10.- til kr. 50.- . I løbet af efteråret vil Stofa komme med en mobil løsning.

Formandens beretning - se de næste sider

FORMANDENS BERETNING 2013-2014
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Ved årsskiftet 2013-14, kunne konstateres at der var ca. 1.300 tilsluttede brugere til Stofas
fællesantenne i Rødby/Rødbyhavn.
Stofa har nu indrettet det nye domicil i Ringsted og den ny organisation er på plads:
Region ØST, med ny Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen og ny Key Account Manager
Marie Ekstrand, begge ansat ultimo 2013. Dette skulle gerne medføre et optimeret samarbejde
i Østdanmark.
Den 14 maj 2013 blev der afholdt STOFA EVENT, på Danhotel i Rødbyhavn og til orientering
er der programsat et tilsvarende STOFA EVENT d. 8 april 2014.
Den 13 og 14 september i 2013, blev der afholdt STOFA PROGRAMDAG, på Trinity konferencecenter i Frederica med ca. 280 deltagere.
SE & STOFA´s ledelse præsenterede strategier og tanker for fremtiden,
herunder beslutningen om det ANALOGE SLUK, for at give plads til
blandt andet flere kanaler i HD.
Ligeså blev der præsenteret de nye STANDARDPAKKER 1+2+3 for bl.a.
at kunne holde et fornuftigt prisniveau.
I november 2013 blev der fra Stofa udsendt skrivelser omkring ovenstående ny pakker samt
indholdet i pakkerne. Dette skabte en god del forvirring på grund af udgåede tyske kanaler,
samt en ny TV Lorry m.v.
Efter megen debat blev N3 (NDR) lagt ind igen, RTL bibeholdt og de rigtige LOKAL stationer
bibeholdt i alle pakkerne.
RØDBY KANALMØNSTER:

Ser nu i 2014 således ud.

Kanaler
i 2013

Pris i 2014 Pris i 2013
Kr/måned Kr/måned

Kanaler i 2014.
Pakke 1. Indeholder 26 kanaler, heraf 10 i HD:

(26/4)

169

178

Pakke 2. Indeholder de 24 fra pakke 1.
samt 11 ekstra, heraf 6 i HD
i alt 37 kanaler, heraf 16 i HD.

(11/5)
(37/9)

299

275

Pakke 3. Indeholder de 37 fra pakke (1+2)
samt 17 ekstra, heraf 15 i HD.
i alt 54 kanaler, heraf 31 i HD

(13/7)
(50/16)

479

456

Antallet af HD kanaler er således næsten fordoblet fra 16 til 31 og dertil er kommet flere "dyre"
betalingskanaler uden at priserne er steget væsentligt. Prisen på pakke et er endda faldet en
lille smule.
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Frit valgsmuligheden, med Smart Box og kort, kan nu fås også til pakke 1.
Ved overgangen til det TOTALE DIGITALE signal, d 14 januar 2014, kunne det desværre
konstateres at der var mange pixelleringer, udfald, fastfrysninger, sort skærm m.v.
i perioden indtil d. 22 januar 2014.
Bestyrelsen og mange brugere reklamerede over den utilfredsstillende problemstilling, set i
lyset af at vi havde sat focus på at DET DIGITALE SIGNAL SKAL FUNGERE, da det analoge
ikke var der som alternativ mulighed.
Ved mødet i Ringsted (bestyrelsen & Stofa Region ØST). D. 22 januar 2014, kunne Stofa´s
servicechef, oplyse at årsagen langt om længe var fundet.
2 G-bit forbindelsen fra Stubbekøbing til Rødby var for lille, og det kunne ikke konstateres
på den elektroniske overvågning, derfor tog det lidt lang tid og finspekuleren.
D. 22 januar 2014 kl. ca. 19:50 blev forbindelsen opgraderet til en 6 G-bit forbindelse, så nu skulle
det digitale fungere (TV, Bredbånd & telefoni) og samtidig være fremtidssikret.
Det skal igen anføres at det digitale signal let lader sig forstyrre af udefra kommende LTE & 4 G
signaler og det kan kraftigt anbefales at lade STOFA udføre en KONTROLTEST (199 kr)
af husets antenneinstallationer, for på den måde at sikre sig et godt digitalt signal.
Samarbejdet med STOFA region ØST, har desværre "ligget underdrejet" i 2013, men med
den ny struktur/region samt ny ledelse/medarbejdere ser vi frem til et godt samarbejde fremover.
Der er således også planer om ERFAsamarbejde, i Region Øst med de øvrige Stofaejede anlæg.
Som en nyhed fra STOFA, er der i februar udsendt en pressemeddelelse om STOFA MOBIL
som lanceres til efteråret 2014.
STOFA kan således tilbyde en samlet og komplet pakke med en attraktiv samlerabat.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og vi ser frem til et godt samarbejde med Stofa.

Husk at "besøge" foreningens hjemmeside:
www.roedbyantennen.dk

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

