Referat: Generalforsamling den 20. marts 2013 i Willers Gaard

Side 1

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 14 personer fra 13 husstande af i alt ca. 1300 brugere, 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: Se kopi på side 2 og 3.
4: Regnskab: Ved Gerda Svane, som gennemgik posterne, regnskabet sluttede året med en
beholdning pr. 31.12.2012 på kr. 51.227,05. 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 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”, omkring den husstandsomdelte folder produkterne, som 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 er øget, har også betydet en
mindre stigning. Omkring Telefoni, husk hvis man ringer til mobiltelefoner koster det 1. kr. pr minut.
Prisstigningen på kortafgift er prisstigninger fra udbyderne, Viasat, Tv2 o.s.v. (Man kan gå ind på
Stofas hjemmeside og læse alt omkring der overnævnte)
Alex ville gerne anbefale at brugerne tager imod fejlsøgningstilbud til kr. 199.‐ inkl. mindre
reparationer. Der udarbejdes desuden en rapport over evt. yderligere fejl samt et tilbud på udbedring
til en fordelagtig pris. Hele nettet i huset bliver gennemgået, da signaler udefra bl.a. det nye G4 net
kan forstyrre TV signalet, med pixellering til følge..
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
2013.03.20/Bestyrelsen Brugerforeningen Stofa Rødby

Side 2

Brugerforeningen STOFA RØDBY BERETNING 2012-2013
Generalforsamling 20 marts 2013

Siden generalforsamlingen i marts 2012, har elselskabet SE købt STOFA og salget er godkendt af
både repræsentantskabet og konkurrencestyrelsen.
I region Øst bliver salg og service hos Stofa lagt sammen i et nyt domicil i Ringsted, i april 2013.
Dette skulle gerne medføre en stærkere position i Østdanmark til gavn for foreningerne på denne
side af Storebælt.
Desuden har vi fået ny Key Account Manager: Jakob Kargaard, som desværre er forhindret i
at deltage i denne generalforsamling. I stedet repræsenteres Stofa af Alex Martin Wätjen, hvis
snestormen ikke udvikler sig voldsomt. Under punktet eventuelt vil der være mulighed for spørgsmål
m.v. til Stofa.
I det forgangne år har der desværre været en del problemer med sort skærm i forbindelse med
kanalomlægninger i august 2012, samt nedbrud d. 17. januar 2013, med efterfølgende pixelleringer.
Problemstillingerne skulle gerne være helt overstået, dog arbejdes der stadig på de forskelle
der er på lydsiden.
I forbindelse bl.a. med 4G nettet, er det meget vigtigt at alle husets kabel installationer er ”tætte”.
STOFA har derfor udarbejdet en folder med: ”Dit TV er truet” med tilbud om gennemgang af
hjemmets installationer (kabler & dåser) for 199,‐ kr. excl. Evt. reparationer og materialer.
Dette er siden fulgt op af et nyt tilbud til medlemmerne: fejlsøgning og retning af mindre fejl,
også for 199,‐ kr.
Den 1. november 2012, blev der afholdt STOFA EVENT, på Danhotel i Rødby Havn, hvor der kom ca.
120 personer fra ca. 70 husstande. Vi håber at alle fik svar på deres spørgsmål m.v. og vi tror det var
en succes.
Alle brugere har i november måned modtaget en skrivelse fra STOFA vedr. ændringer i TV‐pakken
samt den ny pris for den pågældende pakke.
RØDBY KANALMØNSTER:

Pakke 1.
Pakke 2.

Pakke 3.

Indeholder 24 programmer, heraf 178,00 kr/mdr.
flere i HD kvalitet:
Indeholder de 24 fra pakke 1, +
275,00 kr/mdr.
11 ekstra (DK Pluspakken)
i alt 35 programmer, heraf
mange i HD kvalitet.
Indeholder de 35 fra pakke (1+2) 456,00 kr/mdr.
+ 12 ekstra
i alt 47 programmer, incl. HD
pakken.

2136,00 kr/år
3300,00 kr/år

5472,00 kr/år

Side 3
Kvaliteten er helt tilfredsstillende og prisen på pakke 2, må anses som et fornuftigt tilbud.
Prisen på pakke 1 og 3 er steget ca. 10 %, dette skyldes hovedsagelig programleverandørernes
prisstigninger på mellem 10 og 20% på programafgifterne. Dog har Stofa valgt at fastholde prisen
på pakke 2 (DK pluspakken) som er fornuftigt prissat.
Prisen på pakke 3, fik vi sat lidt ned fra 499 til 456, men vi mener stadig at prisen er i overkanten.
Selvom der blev fravalgt nogle ny og dyre programmer.
Da Stofa oplyser at det skal: ”Være nemmere at være STOFAVÆLGER” er det besluttet at
bindingsperioder mindskes/fjernes og gebyrer nedsættes.
Stofa oplyser ligeså at der på landsplan er en kraftig stigning i bredbåndsforbrug på ca. 70% i 2012,
som skyldes udviklingen indenfor bl.a smartphones og tablets.
Udviklingen vedr. TV programmer går rimeligt stærkt.
DR HD blev til DR 3 og DR Update blev til DR Ultra.
TV 3 Sport 2 blev lanceret her i foråret, og vil fra 1. august 2013 være betalingskanal.
TV 2 fri, bliver lanceret 1. maj, og vil fra 1. januar 2014 være betalingskanal.
Konstatering: Det bliver IKKE billigere med alle de nye betalingskanaler og de prisstigninger, som
programudbyderne beregner sig.
I Uge 11/12 2013. Har Stofa udsendt en husstandsomdelt produktbrochure, som indeholder
følgende punkter: Alt i et stik, TV, Smart TV, Frit Valg, Web Tv, Bredbånd, Telefoni & Komplet.

Det har igen været et år med mange gode tiltag, og vi i bestyrelsen ser frem til yderligere
udvikling, bl.a med flere kanaler i HD kvalitet. Dog må vi kraftigt anbefale at priserne holdes i ro.
Tak for godt samarbejde, til alle i bestyrelsen og Stofa.
Husk at ”besøge” foreningens hjemmeside: www.roedbyantennen.dk
På bestyrelsens vegne:
Søren Liebst (formand)
Bøgevej 20, 4970 Rødby.

