Referat: Generalforsamling den 25. marts 2015 i Willers Gaard

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 17 personer, samt Alex Martin Wätjen, Stofa.
Formanden Søren Liebst bød velkommen og en særlig velkomst til Alex, som under eventuelt ville
komme med en redegørelse, om fremtiden i Stofa.
1: Valgt dirigent: Henning Sejr Hansen
2: Valgte stemmetællere: Jørgen Jensen og Ove Pedersen
3: Formandens skriftlige beretning: Er på de sidste sider, beretningen blev godkendt, og er vedhæftet
som bilag.
4: Regnskab: Ved Gerda Svane, som gennemgik posterne, regnskabet sluttede året med en
beholdning pr. 31.12.2014 på kr. 65.937.09. Regnskabet blev godkendt.
5: Indkommende forslag: Der var ikke ingen.
6: Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 5.- pr. kvartal.
7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Hansen, Gerda Svane og Frank Otte: alle 3 blev genvalgt.
Valg af suppleanter blev: Jørgen Jensen, Ahornvej 9 og Henning Sejr Hansen, Ahornvej 25
8: Valg af revisor blev: Ove Pedersen, Bøgevej 23.
Valg af revisorsuppleant blev Susanne Mielec, Egevej 36.
9: Eventuelt: Alex viste på ”overhead”, hvad Stofa kan tilbyde: I vore 3 pakker i Rødby, samt priserne
resten af året. Omkring Smart TV både med og uden optager, også vælg selv kanaler. Bredbånd hvor
hastighederne nu bliver øget. Både oprettelsen og det månedlige bidrag af kortafgiften er bortfaldet.
Prisstigninger fra udbyderne, Viasat, Tv2 o.s.v. har været større i vore pakker end stigningen har
været for os i Stofa. Hvor pakke 1. koster kr. 189.- pakke 2. kr. 325.- og pakke 3. kr. 499.- Endvidere
kunne Alex oplyse at en del brugere, var gået over fra pakke 3. til pakke 1. og valgt nogle
programmer, fra frit valg. Start forfra blev også flittigt brugt, ikke mindst i Rødby.
Konstitueringen af Bestyrelsen er uændret:
Formand: Søren Liebst Bøgevej 20, mail soren.liebst@stofanet.dk, tlf. 54 60 19 20
Kasserer: Gerda Svane Bøgevej 15, mail gsvane@stofanet.dk tlf. 54 60 13 81
Sekretær: Kurt Raaberg Bøgevej 11, mail kurtraaberg@stofanet.dk, tlf. 54 60 18 94
IT: Steen Melcke Hansen Herredsfogedvej 6, mail steen.melcke@stofanet.dk tlf. 54 60 27 17
Jørgen Hansen, Mågevej 13, mail jorbir@stofanet.dk, tlf. 40 13 12 12
Henning Larsen Egevej 36, mail s.mielec@mail.dk, tlf. 54 60 23 81
Frank Otte Egeparken 6, mail bfotte@stofanet.dk tlf. 54 60 51 53
Venlig hilsen
Kurt

Brugerforeningen STOFA RØDBY
BERETNING 2014-2015
Generalforsamling 25 marts 2015.
Ved årsskiftet 2014-15, kunne konstateres at der var ca. 1.260 tilsluttede brugere til Stofas
fællesantenne i Rødby/Rødbyhavn. Et lille fald på ca 40 tilslutninger siden sidste år.
Derudover er foreningen SKANDSEN/LALANDIA´s ca. 750 feriehuse blevet tilsluttet på
en speciel aftale med Stofa, uden medlemskab i BRUGERFORENINGEN.
Stofa i Ringsted, Region ØST, har lige ansat 2 nye medarbejdere, 1 har søgt andre
"græsgange", og vores KAM er på barsel.
Vi har dog været til flere møder i Ringsted, Slagelse og Vordingborg i de første 3 kvartaler i 2014,
men samarbejdet med Stofa har "haltet" det sidste halve år.
Mødeaktiveten "udenbys" afspejler sig også som omkostninger i regnskabet, men alligevel er
budgettet overholdt.
Den 8 april 2014 blev der afholdt STOFA EVENT, på Danhotel i Rødbyhavn, igen med pænt besøg.
STOFA har holdt møde med udvalgte brugere fra flere antenneanlæg d. 29 januar 2015.
STOFA har holdt et kort dialogmøde i Vejle, vedr. fordelsaftalen. D. 12 marts 2015
STOFA har ønsker om at oprette et Stofapanel/TESTGRUPPE og første møde med de udvalgte
afholdes måske engang i marts 2015.
Disse "møder" formodes afholdt for at få brugerne inddraget inden evt. nye tiltag iværksættes og
øvrige beslutninger træffes. (Brugeríndflydelse)
De af STOFA indførte TV-STANDARDPAKKER 1+2+3, er generelt blevet godt modtaget og
Antal tilslutninger til pakke 1 er steget med ca. 12
det kan konstateres at:
%
Antal tilslutninger til pakke 2 er steget med ca. 6 %
Antal tilslutninger til pakke 3 er FALDET med ca.
8%
RØDBY KANALMØNSTER:

Ser nu i 2015 således ud.

Kanaler

Pris i 2015

Pris i 2014

i 2014

Kr/måned

Kr/måned

Kanaler i 2015.
(26/10)

189

169

Indeholder de 24 fra pakke 1.
samt 13 ekstra, heraf 10 i HD
i alt 37 kanaler, heraf 26 i HD.

(11/6)
(37/16)

325

299

Indeholder de 37 fra pakke
(1+2)
samt 19 ekstra, heraf 16 i HD.
i alt 56 kanaler, heraf 42 i HD

(17/15)
(54/31)

499

479

Pakke 1.

Indeholder 24 kanaler, heraf 16 i HD:
Excl. Infokanal Kongeleddet og DR 1+2+3 syn.

Pakke 2.

Pakke 3.

Antal kanaler i pakke 2 og 3 er således steget en smule og 75% af kanalerne er i HD i pakke 3.
…./2
Side 2.

Nyheder siden sidste generalforsamling.
Frit valg:

Frit valg med smartbox/kortlæser, allerede fra pakke 1.
Kortoprettelse tidligere 100,- kr nedsat til 0,- kr og uden løbende kortgebyr.

Bærelinie:

Er opgraderet fra 256 Kbit til 1 Mbit.
Dette giver også mulighed for en "billig" samlet løsning:
Pakke 1 + 1 Mbit + IPtelefoni.

Internet:

Ny tophastighed 300 Mbit/40 Mbit, mulighed i Rødby inden sommerferien.

Filmarkiver:

Efter lukning af TV 2 Film OD er der i forbindelse med pakke 2 + pakke 3.
Mulighed for at se film fra TNT + NICKELODEN + CARTOON.

"Udfordringer" der har været i perioden.
7.6.14

7:30-18:30

Totalnedbrud, på grund af brud på Telias internationale fiberforbindelse
og dermed ikke p.g.a. anlægget i Rødby eller Stofas årsag.

28.12.14

22:30-24:00

Totalnedbrud; på grund af en Corerouter i Næstved "der stod af".
Det er af Stofa oplyst at det efter udbedring og ombygning ikke vil
forekomme igen.

Maj-juli 2014.

Dårlig kabelforbindelse fra Hovedstationen i Rødby til Møllevej er udskiftet
med et nyt og bedre kabel i alt ca. 230 m, færdigmeldt d. 1 august 2014,
med følgende kommentar:
Hovednettet og alle forstærkere, der bliver forsynet efter dette kabel er
blevet gennemgået og alt er nu fundet i orden.

WEB-TV:

Der har igennem et stykke tid været problemer med WEB-TV og fejl
i forbindelse med PC/Player, men d. 25/3-15 (i nat) opdateres platformen.

Radio:

D. 20.1.15 forsvandt Radio Sydhavsøerne i vor antenne, på grund af
strømudfald på Radio Sydhavsøernes sender. Nu udbedret og O.K.
RSH (Radio Schleswig Holstein) vil blive lagt på antennen igen.

Radio frekvenser:

NOVA

87,5 DR 4

DR 1
Radio 24/7
DR 3

88 Sydhavsø.
88,5 NDR 1
91,1 NDR 2

FM båndet, fremtid:

RTL
93,1 radio
DR 2
93,6 Klas
94,7
95,8 RSH

100,6
107,6
Ikke lagt ind endnu.

Medieforliget i folketinget medfører måske at der bliver "slukket" for FMbåndet ved udgangen af 2019, og af FM erstattes af DAB+.
Hvad der så skal ske til den tid er ikke til at vide, men det går mest ud over
Danmarks bilister hvor der er ca. 1,8 mio FM bilradioer (uden DAB+)

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.

