Referat: Generalforsamling den 02. marts 2011

Generalforsamling i Brugerforeningen STOFA RØDBY
Der deltog i alt 16 personer fra 13 husstande, samt Mark Møller Jensen Stofa.
Formanden Søren Liebst bød velkommen og en særlig velkomst til Mark, som under eventuelt ville
komme med en redegørelse, om hvordan Stofa og Rødby Antennen fungere i dag.
1: Valgt dirigent: Susanne Mielec.
2: Valgt stemmetællere: Jørgen Hansen og Inge Vestergaard
3: Formandens beretning: Som er med skriftlig på de sidste sider. Godkendt uden spørgsmål.
4: Regnskab: Ved Gerda Svane, som gennemgik posterne, regnskabet sluttede året med en
beholdning, på kr. 29.929.22. Kirsten Ebbe ville gerne vide hvad bestyrelsen havde i tankerne, hvad
så stor en beholdning skulle bruges til. SL svar var, at da ikke foreningen ikke engang havde kørt et
år endnu, havde vi ingen svar på det. Kun at vi indtil 01.01.2011 havde været medlem af FDA, hvor
kontingentet var kr. 25.000.- derfor var medlemskabet opsagt, men måske kunne vi få et billigere
medlemskab? Regnskabet blev godkendt.
5: Indkommende forslag: Der var ikke ingen.
6: Fastsættelse af kontingent: Vedtaget kr. 5.- pr. kvartal opkrævet af Stofa.
7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Gerda Svane, Frank Otte og Jørgen Hansen: 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: Mark fortalte at Telia i 2010 havde solgt Stofa til det svenske firma RATOS AB, som så
betød at Stofa nu kun skulle koncentrerer sig om TV, bredbånd og telefoni. Bredbåndet er i Rødby
opgraderet til 862 Mbit og returvejen til 65 Mbit som bl.a. bruges til bredbånd trafik, telefoni og
Zaptor. Man kunne nu få helt op til 111 Mbit på bredbånd, men der var ikke solgt ret mange, da det
også er dyrt.
På TV siden er der mange der sætter deres pakker sammen selv, det er dog endnu for dyrt at købe
enkelt kanaler. I løbet af året vil TV2måske koste kr. 25.- pr. måned for kabelbrugere i de pakker der
er betalingskanaler i. FDA og Stofa kæmper for det ikke skal være betalingskanal. (TV3 ligger som
betalingskanal kr. 5 pr. mdr. i pakke 1, så frem TV2 skal være i pakke 1 uden betaling, skal TV3 tages
ud af pakke 2).
Der er lige nu tilbud på telefoni med gratis tilslutning og gratis hvis man ønsker sit eget nummer.
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@post.tele.dk, tlf. 54 60 23 81
Frank Otte Egeparken 6, mail bflotte@stofanet.dk tlf. 54 60 51 53
Venlig hilsen
Kurt
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Generalforsamling 2 marts 2011.
Første års arbejde i den nystiftede (Marts 2010) BRUGERFORENING´s bestyrelse kan kort
beskrives som følger:
Bestyrelsen har i perioden fra Den Stiftende Generalforsamling d. 25/3-2010, afholdt 5 ordinære
bestyrelsesmøder, samt deltaget i FDA´s Messe i Billund.
Den største udfordring for bestyrelsen og STOFA, har været at hele anlægget blev
opgraderet til 862 MHz, så det var klar til alle de DIGITALE signaler m.v. d. 5 oktober 2010.
Der blev brugt megen tid, sammen med STOFA, på hvilke programmer der skulle ligge
i den lille PAKKE 1, den store PAKKE 2 samt i de 3 temapakker. Det vanskelige var at få
så mange gode kanaler i de enkelte pakker, uden at priserne derved ville stige voldsomt.
Programmerne er bl.a valgt udfra en tidligere brugerundersøgelse, hvor programmerne med
den HØJESTE SCORE blev
valgt.
Af hensyn til priserne på de enkelte pakker blev TV 2 News fravalgt, da UPDATE er med i
pakke 1+2. Canal 9 blev fravalgt på grund af lav score og høj pris.
RTL 2 og 3.SAT udgik til fordel for de af STOFA lovede DAB radioprogrammer.
Bestyrelsen, Steen Melke Hansen, har oprettet foreningens hjemmeside, der kan "besøges" på
www. roedbyantennen.dk
Et visit på denne side kan
anbefales.
I efteråret har WILKE udført en bruger (STIKPRØVE) undersøgelse, for STOFA omfattende
ca. 10% (113 interview) tilsluttede til RØDBY FÆLLESANTENNE.
Hovedpunkterne i undersøgelsn
viser:
Over 63 % modtager digitalt signal på FLADSKÆRM.
I princippet har vi ALLE top 20 kanalerne (pakke 2)
WEB-TV m.v.havde i undersøgelsen kun ringe interesse.
Sidstnævnte har bestyrelsen derfor overfor Stofa, IKKE anbefalet blev indført i RØDBY p.t.
Stofa har dog valgt at lancere dette alligevel.
Efter den store omlægning d. 5 oktober 2010, kan følgende konstateres.
TV & RADIO:

Signalkvaliteten en FIN, Zaptorboks & kort fungerer tilfredsstillende.

Internet & telefoni:

Begge fungerer fint (når der ikke er strømafbrydelse)

Det må således konstateres at RØDBY FÆLLESANTENNE i Stofaregi, indeholder alle de
ydelser der p.t. er væsentlige.
Der sker dog stadig en hastig udvikling på området og bl.a. kommer der HD kvalitet på flere
programmer og 3D muligheder med Zaptor & kort.
Bestyrelsen anser det for væsentligt at priserne fra STOFA er konkurrencedygtige og at de
holdes i ro. Desværre lader nogle programleverandører priserne stige med over 10% og derfor
kan det blive aktuelt at revurdere programindholdet i de enkelte pakker.
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Side 2.

Generel orientering.
STOFA har i sommeren 2010 skiftet ejere og er i dag ejet 100 % af RATOS AB, og Canal Digitals
danske kabel-TV division er ved årsskiftet købt af STOFA. Købet skal dog endelig godkendes af
konkurrencestyrelsen.
Bestyrelsen håber at ovenstående vil blive til gavn også for de små antenneanlæg i Stofaregi.
RØDBY FÆLLESANTENNE har p.t. i alt ca. 1.400 tilsluttende brugere, fordel med ca. 200
med pakke 1 og ca. 1.200 med
pakke 2.
De mange udfordringer ved overgangen til det ny opgraderede anlæg med DIGITALE signaler,
d. 5 oktober, er blevet løst af STOFA og med STOR indsats fra ALLE i bestyrelsen, som
har været med til til at afhjælpe mange forskellige problemstillinger hos flere af brugerne.
Med STOR tak for indsatsen, ses frem til et godt nyt år, med mange gode muligheder.

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

