
Ekstraordinær generalforsamling 

i Nykøbing Sjælland Antenneforening 

tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 

i aulaen på Grundtvigsskolen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf 21 

fuldmagter. Bestyrelsen foreslår Per Henning Jensen. Han blev 

valgt. Der er lovligt varslet og indkaldt til generalforsamlingen. 

Stemmetællere (6 stk.) Nina Guldborg, Lina Hansen, Helle 

Jørgensen, Helle Hansen, Didan Larsen og Jens Willumsen. 

2.  Kort orientering v/formand Carsten Adelskov.  

Vi er en forening under lidt pres, vi har mistet ca. små 100 

medlemmer. Det er vores pakkesammensætning og priser, det er 

galt med. Dette vender vi tilbage til under oplægget til 

Stofakontrakten. 

Der er i dag mange udbydere af TV, internet, telefoni m.v. Boxer 

TV, You-See’s hometrio er nogle af dem. 

Det er især deres tilbud, hvor man, i kortere periode, kan få 

næsten alt til meget få penge, der lokker. 

Men I skal se godt efter, når startperioden udløber, så koster det. 

 

Vores kontrakt med Canal Digital, nu Stofa, udløber her til juli 

2013. I efteråret 2012 startede vi vores overvejelser. Hvad ville vi, 

hvad kunne vi, og hvad var muligt? Bestyrelsen holdt temamøde, om 

hvor ville vi hen, hvordan skulle fremtiden se ud osv. Vi fik sat 

retning på udfordringen. 



Vi havde mange møder med mulige udbydere, men især 3 var 

interessante for os. You-See, ComX og Stofa. 

 

Med You-See var der rigtig mange bindinger, og i deres koncept er 

der ikke store muligheder for, at vi kan sætte vores lokale aftryk 

på en aftale, og vores selvstændighed ville også forsvinde hen af 

vejen. 

 

ComX: Et mindre firma, der leverer godt TV og internet, 

hovedsagelig til boligforeninger, og der gør de det godt. 

MEN: De har ikke egen digitalbox. De udvikler ikke Smart-TV, 

Start forfra m.v., og er et firma, der ejes af Nykredit, som ikke er 

sat i verden for at være TV-virksomhed. Firmaet vil blive solgt, og 

til hvem? Og hvor er vi så? Igen nok en ny udbyder. 

 

Bestyrelsen besluttede derfor, at ”gå” i gang med Stofa. 

 

Der har været holdt mange møder med Stofa, gode konstruktive, 

men også møder, hvor Stofas repræsentanter gik noget nedbøjet 

hjem. Vi har opnået en flot aftale, ikke alt har vi fået hjem, men tro 

mig, vores kontraktudkast giver anledning til misundelse i mange 

andre antenneforeninger. 

 

Jeg talte lidt om medlemsflugt. Jeg er sikker på, at det stopper nu 

med det oplæg til aftale, vi har forhandlet os frem til. 

 

Foreningen har i mange år købt administration hos FDA. Den har 

været god, og meget fin for jer medlemmer, men også meget dyr. 

Hele regnskabsdelen har vi ”hjemtaget”, og hvis vi i dag stemmer 



aftalen med Stofa igennem, vil Stofa overtage opkrævning, og den 

telefoniske kontakt med jer. 

Vores butik i Svanestræde vil fortsat være åben om lørdagen, hvor 

vil tage mod ris og ros, både ved personligt fremmøde og på 

telefonnr. 70 20 43 85. Her vil der også kunne indmeldes, udmeldes, 

skifte TV-pakker, internethastigheder osv. Så foreningen vil stadig 

være synlig. 

 

Angående husinstallationer: 

Det er vores og Stofas erfaring, at langt over 50 % af de 

problemer, der er med signalet, kommer fra jeres egen 

husinstallation. Vi opfordrer jer derfor til at tage imod Stofas 

tilbud om et teknikerbesøg. Det koster 199 kr., og småting vil blive 

lavet uden regning. Ved større problemer vil der blive givet tilbud. 

 

Dette var lidt om foreningen her og nu.  

3. Præsentation af kontraktforslag med Stofa. 

A. Principperne i aftalen v/formand Carsten Adelskov.  

1. Produkter af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. 

2. Bedre og bredere grundpakke, til en konkurrencedygtig pris og 

med mulighed for tilkøb, også fra grundpakken. 

3. It-hastigheder for alle og til en fornuftig pris og fortsat 

tilbyde IP-telefoni. 

4. Være med i udviklingen af Smart-TV, Web-TV, Start forfra 

m.v. 

5. Have en billigere administration. 

6. Sikre udbygningen og udviklingen af vores antennenet. 

 



B. Lidt mere teknik omkring kontraktforslaget v/næstformand 

Henrik Larsen og repræsentanter fra Stofa. Michael Højgaard 

deltager fra Stofa.  

C. Debat. Steen Poulsen opfordrer bestyrelsen til at TV2 News 

kommer op i grundpakken. Henrik fortæller, at det kan ikke lade 

sig gøre, for der er ikke plads til flere kanaler. Kenn, 

Annebergparken, klager over mange nedbrud, da han arbejder 

hjemmefra. Han synes desuden, at vi burde kunne se tv uden 

boks, som hos You-See. Henrik svarer, at en aftale med You-See 

giver flere og andre bindinger. Michael fortæller, at tv-pakkerne 

kommer fra udbydere, som hele tiden sætter priserne op, 

internet priserne er ikke ublu, og de priser der skiltes med, er de 

reelle priser, der er intet skjult. Interaktive ting kræver en 

boks, og det gør det også hos You-See. Historisk set har der 

siden maj sidste år været mange problemer, men vi mener, at der 

er luset ud i dem. 

Lotte Frank: Hvad med alle de frysninger på tv’et? Michael 

fortæller, at de fleste frysninger eller pixeleringer er problemer 

i husstandens installationer. Søren Lilje vil være ærgerlig over at 

betale 40 kr. mere om måneden for noget han alligevel ikke ser. 

Hvor mange pakker er der mulighed for at lave? Michael siger, at 

der som sådan ikke er nogen begrænsning, men at der er 

mulighed for at tilvælge min. 4 kanaler. Der arbejdes på, at man 

kan komme ned og kun tilvælge en kanal af gangen. 

Hvorfor har ca. 100 medlemmer valgt at skifte 

antenneforeningen ud? Henrik Larsen: Nogle er gået til Home-

Trio, nogle har valgt Boxer. Vi må erkende at der er stor 

konkurrence. Poul Erik Sandberg: Det lyder interessant, at Stofa 

kommer på besøg og så virker det. Men den oplevelse har jeg ikke 

haft. Der er stadig pixeleringer. 



Kan man købe kanaler til grundpakken fra pakke 2 og 3? Henrik 

Larsen: Ja, men min. 4 stk. Priserne er fra 10- 40 kr.  

Anette: Skal man vælge udbyder hvert andet år? Henrik: Nej, 

denne aftale løber over 4 år. Der er stadig nogle forstærkere, 

som stadig bør skiftes ud, da de skal indstilles flere gange om 

året. Vi vil gerne skifte dem ud med forstærkere, som selv gør 

det. Det er også en del af aftalen. Peder Toft: Kan man ikke 

slippe af med de tyske kanaler? Henrik: Man kan lave en 

favoritliste på sin boks. Men nej, vi kan ikke slippe for de tyske 

kanaler. 

Et medlem vil gerne have flere HD kanaler. Henrik: Der kommer 

flere og flere HD kanaler. Det er vejen frem. 

 

 

D. Afstemning om kontraktforslag. 2 stemmer i mod, og 2 valgte 

ikke at stemme. Det blev vedtaget, at vi tegner kontrakt med 

Stofa. 

4. Bestyrelsens budget for 2013, herunder kontingent for 2. halvår 

2013 v/kasserer Bjarne Langkilde. Poul Erik Sandberg: Stofa 

kommer til at opkræve kontingentet. Har vi en bankgaranti? Nej, 

svarer Bjarne. Henrik fortæller videre, at Stofa er blevet opkøbt, 

så det burde ikke være nødvendigt. Og vi har fået indført i 

kontrakten, at hvis administrationen ikke er tilfredsstillende, kan 

den del af kontrakten opsiges. Vi har fået på plads at vores 

administration for resten af 2013 og hele 2014 koster 0 kr. pr. 

medlem.  

Finn Jensen: De 99 kr. vi betaler til antenneforeningen, hvor meget 

får I tilbage fra Stofa? Henrik forklarer, at hvor vi tidligere fik 99 

kr. ind på grundpakken, får vi nu kontingent ind på alle 3 pakker. 



Poul Offersen: Er det efter 11. juni at medlemmerne skal tage 

stilling til pakkevalg? Ja, siger Michael, der kommer brev ud i 

maj/juni måned.  

Budgettet blev godkendt enstemmigt. 

Vedtægtsændringer v/Robert Krogsgaard. Lene Mårtensson: § 9, vil der 

stadig komme brev med indkaldelse til generalforsamling? Det er vigtigt, 

at der står i vedtægterne, at medlemmerne indkaldes skriftligt. Robert: 

Det ændrer vi til: Indkaldelsen skal dog fremgå på foreningens infokanal 

og hjemmeside samt ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 

Der var flere medlemmer, som var utilfredse med ordlyden i § 3. 

Robert: Der tilføjes efter 1. afsnit: Med hensyn til opsigelse, 

henvises til § 7. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt.  

 

Herefter sagde formanden tak for i aften, og takkede 

generalforsamlingen for et godt fremmøde. 

 


