Referat: Generalforsamling den 21. marts 2017 i Willers Gaard

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 15 personer fra ca. 1140 brugere, samt Carsten Haun Larsen Stofa.
Formanden Søren Liebst bød velkommen og en særlig velkomst til Carsten fra Stofa, som under
eventuelt ville komme med en redegørelse, om fremtiden i Stofa.
1: Valgt dirigent: Henning Sejr Hansen
2: Valgte stemmetællere: Ove Pedersen og Kurt Vestergaard
3: Formandens skriftlige beretning: Beretningen blev godkendt, og er vedhæftet
som bilag.
4: Regnskab: Ved Frank Otte, som gennemgik posterne, regnskabet sluttede året med en beholdning
pr. 31.12.2016 på kr. 56.442.86. 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 3 bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Frank Otte, Jørgen Hansen og Jørgen Jensen.
Genvalg til suppleanter: Henning Sejr Hansen Ahornvej 25. Samt 1 vacant.
Aftale: Hvis foreningen kommer til at mangle en person i bestyrelsen ud over Henning er Ove
Pedersen villig til besætte denne post og Susanne Mielec overtager revisor posten.
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. Noget nyt, der kan vælges 8 eller 16 eller 32 kanaler til pakke 1.
Bredbånd hvor hastighederne nu er øget, har også betydet en mindre prisstigning.
Carsten fik en del opgaver med hjem fra nogle af brugerne.
Bestyrelsen består nu af:
Formand: Søren Liebst Bøgevej 20, mail soren.liebst@stofanet.dk, tlf. 54 60 19 20
Kasserer: Frank Otte Egeparken 6, mail bfotte@stofanet.dk tlf. 54 60 51 53
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. 60542460
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
Jørgen Jensen, ahornvej 9, mail ahornvej9@stofanet.dk, tlf. 20 41 12 88
Venlig hilsen
Kurt

Bilag.
BERETNING 2016-2017, Generalforsamling 21 marts 2017.
Ved årsskiftet 2016-17, kunne konstateres at der var ca. 1.140 tilsluttede brugere til Stofas
fællesantenne i Rødby/Rødbyhavn. Et fald på ca. 80 tilslutninger siden sidste år. Foreningen
Skansen/Lalandia´s 752 feriehuse er ligeså tilsluttet på en speciel aftale med STOFA, uden
kontingentbetaling og dermed medlemskab i Brugerforeningen Stofa Rødby.
Stofa har siden efteråret 2014 ønsket en mere ensartet struktur i de anlæg som STOFA ejer.
Der er intet nyt at berette og foreningen fortsætter som hidtil bl.a med de af STOFA udarbejdede
vedtægter, der blev godkendt af parterne ved den stiftende generalforsamling den 25 marts
2010.
I 2016 måtte vi foretage ændringer i bestyrelsen, vor kasserer Gerda Svane blev alvorligt syg
og døde efter kort tids sygdom d. 8 maj 2016. Jeg/vi mindes de mange gode timer sammen med
Gerda og den store respekt omkring hendes person. Æret være hendes minde.
Suppleant Jørgen Jensen trådte ind i bestyrelse, så den er fuldtallig, og Frank Otte overtog
kassererhvervet efter Gerda. Frank Otte fik klaret at Brugerforeningen STOFA Rødby, nu er
registreret med CVR nummer. Godkendt af skat og erhvervsstyrelsen, d. 4 juli 2016 som en
frivillig forening. Vi følger således de nye krav der stilles til foreninger og registeringen skal
fornys hvert 3 år.
TV-STANDARDPAKKER 1+2+3, samt bredbånd og telefoni.
Antal tilslutninger til pakke 1 er faldet ca. 5% til ca. 320 stk.
Antal tilslutninger til pakke 2 er faldet ca. 3% til ca. 240 stk.
Antal tilslutninger til pakke 3 er faldet ca. 8% til ca. 580 stk.
Antal bredbåndsabonnenter ligger stabilt på ca. 800 stk.
Antal telefoniabonnenter ligger ligeså stabilt på ca. 280 stk.
RØDBY KANALMØNSTER i 2017 ud fra STOFAS liste.
Pris i 2017
Pris i 2016
Pakke 1: Indeholder 25 kanaler, heraf 23 i HD, ny TV 3puls Kr/mdr. 229,Kr/mdr. 199,Derudover er der infokanal kongeleddet samt DR 1+2+3 syn
Pakke 2: Indeholder 38 kanaler, heraf 35 i HD, ny TV3+
Kr/mdr. 389,Kr/mdr. 335,Pakke 3: Indeholder 58 kanaler, heraf 50 i HD
kr/mdr. 549,Kr/mdr. 529,Antal kanaler i pakkerne er således steget med 1 kanal og næsten alle kanaler er nu i HD kvalitet.
Prisstigningen i pakke 2 skyldes hovedsageligt at TV3+HD, er rykket fra pakke 3 til pakke 2.
priserne på pakke 1+2 er lidt billigere end hos TDC.
Nyheder fra STOFA, siden sidste generalforsamling.
1. Der er foretaget flere strukturelle ændringer både i STOFA´s ledelse samt i Region ØST.
og det giver selvfølgelig en del udfordringer for parterne. Ligeså har Stofa ændret i
regnskabs- principperne, så kontingentet de 5 kr/kvt. fejlagtigt ikke fremgår af
opkrævning/faktura/PBS.
2. Stofa har besluttet at der skal afholdes EVENT i RØDBY, for eksist. brugere samt evt. NYE.
3. Stofa har nu lanceret "VÆLG SELV" med 8,16 eller 32 kanaler, som muligt tilkøb til pakke 1.
4. Stofa sender pr. 30.1.17 alle DR´s kanaler i HD, og er således foran konkurrenterne.
5. Stofa har indført højere hastighed på den "GRATIS" bærelinie fra 1/0,5 Mbit til 2/1 Mbit.
6. Øvrige nyheder vil Carsten fra Stofa komme ind på under pkt. 9 EVENTUELT.
"Udfordringer" der har været i perioden
1. Udover de i ovenstående pkt. 1. nævnte kan vi med tilfredshed konstatere at: Der har i
perioden siden sidste generalforsamling, været færre forstyrrelser/nedbrud.

RADIO. (Mercur, kan følges i fjernsynet)
FM-båndet står måske for at skulle lukkes, TDC har slukket for signalet, og på grund af ønsker fra
mange omkring højere hastighed på bredbåndet, agter STOFA at gøre det samme for at give
plads.
STOFA har lovet at informere både brugerne og bestyrelsen i god tid, og komme med gode
forslag/muligheder for fortsat at modtage et fornuftigt signal også i VANDKANTSDANMARK
hvor DAB signaler har svært ved nå ud.
Med tak for godt samarbejde i bestyrelsen og til Carsten fra STOFA, ser vi frem til gode løsninger
og godt samarbejde i tiden fremover.
Husk at "besøge" foreningens hjemmeside: www.roedbyantennen.dk
På bestyrelsens vegne
Søren Liebst (formand)
Bøgevej 20, 4970 Rødby

