Referat: Generalforsamling den 20. marts 2018 i Willers Gaard

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 14 personer, fra ca. 1100 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 et indblik i, hvordan Stofa ser fremtiden.
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. 31.12.2017 på kr. 52.308.28. Regnskabet 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 Henning Larsen, Steen Melcke-Hansen, Søren Liebst
og Kurt Raaberg.
Suppleanter: Genvalg til Henning Sejr Hansen. Og nyvalg til Inge Westergaard.
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: Både på Tv, bredbånd,
telefoni, mobil telefon. Samt hvad fremtiden forventer at byde på.
Bredbånd hvor hastighederne nu er øget, har også betydet en mindre prisstigning.
Carsten fik en del spørgsmål med hjem fra af brugerne, som han vender tilbage med svar på.
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.

Brugerforeningen STOFA RØDBY
BERETNING 2017-18
Generalforsamling, tirsdag d. 20 marts 2018.
Ved årsskiftet 2017-18, kunne konstateres at der var ca. 1.100 tilsluttede brugere til Stofas
fællesantenne i Rødby/Rødbyhavn. Et lille fald på ca. 30 tilslutninger siden sidste år.
Derudover er foreningen SKANSEN/LALANDIA´s ca. 750 feriehuse, tilsluttet på
en speciel aftale med Stofa, uden medlemskab i BRUGERFORENINGEN.
Stofas ønsker om ændringer i foreningsstruktur, ligger p.t. stille, og nogle foreninger
er gået over til at være brugerråd og andre beholder deres status som brugerforeninger.
Derfor fortsætter vi som hidtil med bl.a. de af STOFA udarbejdede vedtægter, der blev
godkendt af parterne ved den stiftende generalforsamlig den 25 marts 2010.
På STOFA dagen, kom Stofa med et ønske til alle foreningerne om at de skulle være "synlige"
af hensyn til brugere/kunder. Det fremgår helt klart at vi BRUGERFORENINGEN
STOFA RØDBY, er særdeles synlige med en FIN hjemmeside, og hvis der GOOGLES
på STOFA RØDBY/RØDBYHAVN, kommer vi frem på skærmen, og flere har på denne
måde kontaktet foreningen, både nye kunder og eksist. brugere med div. udfordringer.
De Stofaejede anlæg, der har nedlagt foreningen til et brugerråd, har tilsyneladende
ikke samme synlighed.
Det kan i øvrigt tilføjes at: Vi/bestyrelsen og dækningskort, i lamineret udgave , over Rødby
og Rødbyhavn, nu er afleveret og "synlige" hos de 2 lokale ejendomsmæglere,
Onsdag d. 7 juni 17, afholdt STOFA, en godt besøgt EVENT i RødbyHavn Sportshal med deltagelse
af hele foreningsbestyrelse. Der blev indgået mange kunde- & brugeraftaler med STOFA.
STOFADAGEN d. 29 sept. 2017 i Århus, var en god og spændene, men en meget lang 1 dags tur.
Vi må desværre konstatere, at Stofa, i forbindelse med overtagelse af BOXER, nedlægger
Regionskontoret i Ringsted, idet Boxer har et stort kontor på Langebrogade på Amager.
Jacob og Carsten, de to key account managere, og teknikkerne skal have andre og mindre
faciliteter, et eller andet sted på Sjælland.
TV-STANDARDPAKKER 1+2+3, samt bredbånd og telefoni
Antal tilslutninger til pakke 1 er steget med
ca. 7 %
Antal tilslutninger til pakke 2 er FALDET med
ca. 7%
Antal tilslutninger til pakke 3 er FALDET med
ca. 7 %
Antal bredbåndstilslutninger ligger stabilt på
Antal telefoniabonnenter ligger ligeså stabilt
på
Ser nu i 2018 således ud.
Samme kanaler som i
2017.

RØDBY KANALMØNSTER:

til 345
til 220
til 535
ca. 800 stk
ca. 280 stk
Pris i
2018

Pris i
2017

Kr/mdr.

Kr/måned

Kanaler i 2018.
Pakke 1.

Indeholder 25 kanaler, heraf 23 i HD:
Excl. Infokanal Kongeleddet og DR 1+2+3 syn.

249

229

Pakke 2.

Indeholder 38 kanaler, heraf 35 i HD

404

389

Pakke 3.

Indeholder 58 kanaler, heraf 50 i HD

569

549

Nyheder fra STOFA.
1.
Der er foretaget flere strukturelle ændringer hos STOFA, og regionskontoret ØST lukker.
2.
Stofas køb/overtagelse af BOXER er godkendt.
3.
Der er en ny SMARTBOX undervejs, som Carsten Stofa kan fortælle mere om.
4.
Bærelinien, "den gratis" er opgraderet til 4/1 Mbit.
5.
Nu kan man tage sit TV med på ferie i EU (WEBTV).
6.
Pr. 1.1.18 er Stofa gået over til digital post. Hvis man ikke kan modtage digital post kan man
hos Stofa søge om at blive fritaget for brevpostgebyret.
7.
Ovenstående og øvrige nyheder vil Carsten fra Stofa komme nærmere ind på under pkt.9. Eventuelt
"Udfordringer" der har været i perioden.
Der har kun været få driftsforstyrelser, bl.a 1 i Rødbyhavn,22.9.17, på grund af modemstøj, samt
en større afbrydelse d. 25.9.17, af hele Lolland/Falster p.g.a en overgravet backbone syd for
Næstved.
Vi kan konstaterer at STOFAs hastighedstest, stadig ikke virker, og må henvise til anden test.
Da STOFA har valgt samme kanaler og frekvenser som i 2017, har det ikke været nødvendigt med
fornyet kanalsøgning, og dermed været lettere for mange borgere, altså ingen "udfordring".
Stofa beklager at kontingentet stadig ikke fremgår at regningen/betalingsservice, det var meningen
at det skulle stå/fremgå under de øvrige momsfri ydelser: Copydan & Koda.
Men nu i marts er både kontingentet på de 5 kr/kvt. & Copydan & Koda udeladt.
Vi i bestyrelsen ser frem til at ovenstående, som lovet, bliver klaret af Stofa, samt at der fremover
er overensstemmelse mellem medlemsantal og kvartalsvise afregninger fra Stofa.
Radio.
FM båndet står stadig for at skulle slukkes. I Rødby sker det tidligst når STOFA
opgraderer til GIGAnet, af hensyn til hurtigere bredbånd, foreløbig planlagt til 1 ste kvartal 2019.
Bemærk. At TDC har slukket for FM signalet.

Med håb om at STOFA, finder egnet lokalitet i ØSTDANMARK, til såvel teknikkere som "kammer",
så lukningen af Ringsted ikke går ud over servicen ØSTDANMARK.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og ligeså med Carsten.
Husk at "besøge" foreningens hjemmeside

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

