Referat: Generalforsamling den 15. marts 2016 i Willers Gaard

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 19 personer fra ca. 1220 brugere, samt Carsten Haun Larsen og ny mand i Stofa Jacob
Holm.
Formanden Søren Liebst bød velkommen og en særlig velkomst til Carsten og Jacob fra Stofa, som
under eventuelt ville komme med en redegørelse, om fremtiden i Stofa.
1: Valgt dirigent: Henning Sejr Hansen
2: Valgte stemmetællere: Jørgen Hansen og Kurt Vestergaard
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. 31.12.2015 på kr. 64.011.92. Regnskabet og budgettet blev godkendt.
5: Indkommende forslag: Der var ikke ingen.
6: Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 5.- pr. kvartal opkrævet af Stofa.
7: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Søren Liebst, Steen Melcke Hansen, Henning Larsen
og Kurt Raaberg. Genvalg til suppleanter: 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: Carsten viste på ”overhead”, hvad Stofa kan tilbyde af produkter: Blandt anden hvad vi
kan se i vore 3 pakker i Rødby, samt priserne. Omkring Smart TV både med og uden optager, også
vælg selv kanaler. Bredbånd hvor hastighederne nu er øget, har også betydet en mindre stigning.
Noget nyt er mobil telefoni. Pakke 1 og 2 er steget med kr. 10.- uændret kanaler. Pakke 3 med kr. 30.med 2 ekstra kanaler, men prisstigningerne på pakkerne er fra udbyderne, der er steget med
programmerne særlig Program 3+. Som noget helt nyt vil der på et tidspunkt være muligt at sammen
sætte sin egen pakke, priserne kendes ikke endnu (dog vil det ikke komme til at koste noget at skifte
til det nye).
Carsten fik en del opgaver med hjem fra nogle af brugerne. Efter mange problemer i Rødby med
pixelleringer er der i øjeblikket service folk fra Stofa sat på vores net, det er særlig det nye G4 net der
kan forstyrre TV signalet, med pixellering til følge. (Se i øvrigt ALLONCE af 17.03.16) Bilag vedlagt
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. 54602717
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

ALLONGE fra 17.03.2016 fra Stofa
Her er meldingen tilbage fra vores gennemgang i Rødby.
Vi har intet sted i Rødby kunne konstatere fejl i nettet, alle de steder vi har været, har vi målt en MER på
over 40dB, 0 bitfejl og DQI på 10!
Det vil sige, at der absolut intet er at spore i nettet, der giver fejl hos kunderne.
Hos de kunder vi var besøgt, var det udelukkende de interne hus installationer der var årsag til problemer.
Det leder os til følgende facit, hvis man oplever pixeleringer mm. så skal der bookes en tid og der skal en
tekniker ud og kigge på og få rettet op på installationen – for det skal naturligvis rettes, men det er ikke
indstråling i nettet der giver de problemer man måtte opleve.
Karina Hjort Stofa

