Antenneforeningen Ølstykke Vest
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2013
Bestyrelsen foreslår denne gang generalforsamlingen en ComX løsning
På generalforsamlingen 2013 vedtog vi et forslag fra bestyrelsen: At der skulle forhandles ny aftale med
Stofa gældende fra årsskiftet til 2014 og vi skulle allerede nu, fra januar, følge de nye rammer. Sådan gik
det ikke. I forhandlingen kunne bestyrelsen ikke opnå de satte mål i frihed og besparelse, for vore
medlemmer og for foreningen. Derfor fortsættes nu ind i 2014 med Stofa Family Mix aftalen.
Til generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen et nyt forslag, om at skifte til en aftale med ComX, når
nuværende Stofa Family Mix aftale udløber 30. september 2014. Der henvises til forslaget.
2013 var hektisk for bestyrelsen i at samle og vurdere information om mulige rammer med Stofa, samt
især at finde og få vurderet alternativer hertil. Der var også lidt vakkelen, om vi kunne holde fat i ComX
forslaget. Derfor fik bestyrelsen i 2013 større rejseaktivitet og flere møder end sædvanligt.
Trods ekstra behov i 2013 blev ildsjælene dog ikke fulgt op som lovet
I årets løb ville bestyrelsen cementere kontakten til lokale ildsjæle og markere påskønnelse af arbejdet
bl.a. ved at bestyrelsen ville afholde et fælles møde med disse. Desværre svigtede vi her. Opgaven med
at finde en fremtidig løsning for foreningen trak alt for mange ressourcer og vi har fra bestyrelsen også
selv i det forgangne år været en del rundt som hjælpende ildsjæle, hvor teknikken ikke ville som ventet.
Ser vi tilbage, så var det nok en forkert prioritering, fordi:

De gammelkendte fysiske ekspeditionsskranker forsvinder og slut med bankbogen
Tidligere var det en frivillig sag, hvor langt man privat ønskede at deltage i informationsteknologien, man
kunne betale sig fra det, med ekstra administrations- og porto-gebyr. Her kunne man fortsat få personlig
betjening og få det hele med sig eller tilsendt på papir, som i gamle dage. Men nu forventes af mange at
man kan klare sig selv hjemme fra, via online ekspedition over internettet. Det er blevet et krav hos stat,
kommune og andre offentlige institutioner, samt pengeinstitutter og forsikringer, at man kan ekspedere
sig selv og det forventes, at man kan modtage post papirløst via e-boks. På den anden side, kender man
mulighederne i selvhjælpen, over nettet, så kan man nu ofte springe over telefon-køen, fx hvis man skal
reservere tid, høre om resultatet, eller hos lægen have fornyet en recept. Der er i dette et fremskridt for
de der kan betjene sig selv, men en del ryger af udviklingen og har har behov for hjælp.
Bestyrelsen ønsker her at takke alle som har hjulpet og hjælper i deres nabolag med de tekniske
udfordringer, herunder også Ældresagen og aftenskoler, som tilbyder computer-kundskab og -hjælp.
4G/LTE har ikke forstyrret endnu
Vi havde frygtet lidt omfanget af indstrålingen fra det mobile 4G/LTE. Stofa havde kampagne boligcheck,
som blev forlænget langt ind i året, men indtil videre har vi ikke været plaget af forstyrrelser fra 4G/LTE.
Vi ved der sendes med dette fra vores egen mast på Erantisvej, samt fra masten på Tranekærvej ved
genbrugspladsen, men de er dog nok ikke begyndt at sende med frekvenser i 800 MHz båndet.
Dong gravede, hvor vi har kabelnet
Dong flyttede i efteråret og vinteren el-kabler ned under fortovet. Omlægningen resulterende i
afbrydelser i vore signaler, men aktiviteterne var rimelig godt varslet. Projektet har skabt en del skader i
vores anlæg, hvor de kendte problemer rettes løbende. Der arbejdes med yderligere tiltag for at fange
skader, fordi kommunikationen om at få fanget dem alle har være for ringe hos entreprenøren.
Tilstandsrapporten 2013
Stofa konkluderede for 2013 at anlæggets tilstand var god. Der blev dog peget på utydelig afmærkning af
stikledninger på Søhøj Park, samt på at en del kabelføring på Svanholm Vænge flere steder skulle lægges
om, så installationen også der bliver servicevenligt. Efterfølgende meldte Stofa, at de havde fundet en
sjat penge til at løse disse to opgaver. I skrivende stund kendes dog ikke hvor meget Stofa allerede har
udført af rettelser i dette. Vi skal have afholdt teknikmøde med Stofa.
Kabeldokumentationen er ved at være på plads
Stofa har lagt vores anlægsdokumentation ind i et edb-system kaldet AND. Her finder vi nok lidt
afpudsning af detaljer i 2014 også. Men virkelig skønt er det, at vi er nået så lagt.

Side 1 af 2

Antenneforeningen Ølstykke Vest
Regnskabet og økonomi
Som aftalt på generalforsamlingen 2013 er der nu hensat 1,3 million kroner i anlægsprojektkontoen. Året
gav ikke store økonomiske overraskelser. Heller ikke overraskelser, som gav os behov for at trække på
anlægsprojekt kontoen. Foreningens beholdning voksede lidt igen i 2013, så den ser fornuftig ud også.
Mulighed for at betale kontingentet via Nets blev indført i 2013. For andet vedrørende regnskabet
henvises til fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Dog skal også nævnes her:
I forbindelse med budgettet vil bestyrelsen foreslå et uændret medlemskontingent for kalenderåret 2014
på 1.195 kroner, inklusiv moms. Heri er medregnet, alt sammen pr. medlem: Udgift til TV 2 på 198,00
kroner, samt plus-aftalen på 149,65 kroner og servicekontrakten på 171,40 kroner, alle tre inklusiv moms.
Og udgiften til CopyDan ventes at være 336,17 kroner, den er uden moms.
Tv grundpakken og radioprogrammer
For ændringer igennem året for tv-kanaler og radio henvises til informationer på hjemmesiden aovnet.dk
og på infokanalen. På servicenyt.aovnet.dk informerede vi 14. september om ændringer i Family 2 og 3
pakkerne for 2014, samt om prisændringer og primo november udsendte Stofa varslingsbrev om samme.
Den 8. januar 2013 havde vi lidt nødvendig ommøblering af kanaler som resulterede i at en del
medlemmer igen skulle foretage kanalsøgning. Behovet gjaldt dog ikke for mange apparater, som selv
kunne ind-justere sig efter ændringen, eller hvor man kun brugte at se de analoge kanaler. Omlægningen
til 2014 hændte den 11. december 2013, hvor situationen gentog sig. Den slags ændring vil være
nødvendig, også fremover, nok mindst en gang årligt.
En Stofa Programdag i Middelfart
Bestyrelsen var i efteråret 2013 inviteret til en Stofa Programdag i Middelfart, hvor vi bl.a. hørte om nye
landvindinger Stofa havde forhandlet sig frem til hos Viasat og SBS-tv med FritValg fra grundpakken.
Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen og Herman Ransborg takkede ja til indbydelsen.
Nogle dage efter hjemkomsten, var meldingen fra Stofa, via ERFA-gruppe Stofa Family Mix, at
hovedparten af det vi havde hørt på konferencen dog ikke gjaldt for os med Family Mix aftalen.
Vi skulle tegne en ny Stofa-aftale, hvis det vi havde hørt skulle være gældende, men det var jo netop
hvad bestyrelsen havde forkastet, fordi det vi havnede i blev alt for dyrt og fordi der var fælder i aftalen,
som kunne komme til at koste foreningen livet. Det forklares gerne nærmere på generalforsamlingen.
Sidste indlæg i konferencen i Middelfart var netop om foreninger med mange års samarbejde med Stofa,
hvor disse foreninger opgav at fortsætte og i stedet valgte at lade sig sælge til Stofa. Af Stofa blev
situationen præsenteret som en naturlig følge af udviklingen og at det gjaldt om at sælge så længe der
er værdi i anlægget. Også grundet sådan noget føler bestyrelsen at vi er nået til at vores forening nok
skal finde os nogle nye at samarbejde med. Vi ønsker ikke at vi også en dag skulle havne i en Stofafælde.
Bestyrelsen må ellers også konkludere, at vi har været godt tilfreds med de kontakter vi løbende har
samarbejdet med hos Stofa og servicen vi har oplevet.
Medlemsantallet
Vi startede året 2013 med 1.160 medlemmer. Det har svinget noget hen over året med antallet, for der
kom godt gang i hushandlen igen. Vi gik ind i 2014 med i alt 1.156 medlemmer.
Også i 2013 har vi oplevet et godt samarbejde med ejendomsmæglerne og dermed sikret at tilflyttere får
information om muligheden i fællesantennen.
Bestyrelsen byder alle nye medlemmer velkommen og vi takker vore trofaste medlemmer.
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