Antenneforeningen Ølstykke Vest
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2014

Bestyrelsen trak eget forslag om en skift til ComX
Til den ordinære generalforsamling 2014 havde bestyrelsen et forslag om at skifte til ComX, når kontraktperioden udløb
30. september 2014. En komplet set aftale med ComX var i god tid på plads, hvor vi kun manglede en godkendelse af
generalforsamlingen. Men bestyrelsen trak dette forslag igen, på generalforsamlingsmødet, fordi ComX nu var solgt til
YouSee og da det viste sig, i nye forhandlinger med YouSee, at elementerne, som ComX i kontrakten havde beskrevet
som deres fremtidsvisioner, ville gå tabt. Af tidligere erfaring havde vi ved underskrift sikret os, ud over at aftalen afhang
af medlemmernes valg, at vi endvidere var frit stillet, hvis ComX, eller deres løsning og aftaler, blev solgt til tredjepart.
Som vi udtrykte det på den ordinære generalforsamling 2014, at starte ComX aftalen op nu, under YouSee, ville være
ligesom, at vi skulle stå og puste nyt liv i den skudte unge giraf Marius i Zoo.
Vi konkluderede på mødet, med opbakning fra salen, at vi var tilbage til det vi vedtog på den ordinære generalforsamling
i 2013. Bestyrelsen skulle arbejde hen mod en ny ren Stofa aftale, til afløsning af Family Mix, som ville udløbe pr. 30.
september 2014. Der var flot enighed om at bestyrelsen skulle genoptage forhandlingen med Stofa, med det mål at opnå
de bedste priser og en situation hvor det Stofa annoncerer som tilbud til egne slutbrugere også, så vidt muligt, gælder for
vore medlemmer.
Alternative muligheder
Opgaven for bestyrelsen var dermed egentlig klart nok, men i en sådan situation måtte vi i bestyrelsen også, nok en
gang, få checket, hvad der nu lå af alternative muligheder. I det arbejde var der mange tråde ude, mest i form af
telefonsamtaler og emails. En del muligheder blev vendt.
Fx salg til Stofa eller YouSee
I det arbejde kom det også klart frem, at mange af vore medlemmer ville føle det som en tilbagegang og et tab, hvis de
igen skulle undvære Stofa WebTv og SmartTv. Men det viste sig også at den største forskel i at køre videre som forening i
et samarbejde med Stofa og i fx at sælge kabelnettet til Stofa, her var der ikke den store forskel for slutbrugerne. Jo, ved
at sælge til Stofa kunne medlemmerne opnå en yderligere nedsat pris i en årrække og man kunne undgå at skifte E-mail
adresse, undgå at skifte CA-modul og undgå at udskifte SmartTv Boksen og for ret mange også undgå at skulle flytte
telefoni. Ved at sælge kunne medlemmerne slippe for problemstillinger foreningen måske kunne løbe ind i, ud i
fremtiden, fx medlemsflugt og fx større opgraderings- og omlægnings-behov i kabelnettet. Ulempen er naturligvis, at der
ingen vej er tilbage til at kunne vælge andre løsninger, når man først har valgt at sælge.
Når vi nu havde kontakt til YouSee så hørte bestyrelsen også lige dem om, hvad de ville give for foreningens anlæg i et
salg. Det lå på linje med tilbuddet for Stofa. - Bestyrelsen havde, også om rammerne for et salg, mange
forhandlingsmøder med Stofa.
Vedtægter en hindring
Bestyrelsen ville egentlig gerne høre medlemmerne om der var interesse for, blandt medlemmerne, at foreningen blev
solgt og nedlagt, mod at tv fra Stofa var billigere i et stort antal måneder. Også fordi der tales en del om foreningsdød,
især iblandt den yngre befolkning i Danmark. Men vore vedtægter er og var en hindring, for ifølge vedtægterne skal
mindst 80% af medlemmerne møde op før forsamlingen er beslutningsdygtig i sådanne spørgsmål. 80% fremmøde tror
bestyrelsen ikke vi kan opnå. At tale om salg lignede derfor lidt fugle på taget.
Igennem tiden har foreningen mødt en række situationer som ligeledes gav behov for ændring i vedtægterne. Men som
ordlyden er så har alle opgivet at få rørt ved vedtægterne, der derfor er uændret siden foreningen blev skabt tilbage i
1972. Skulle foreningen med nuværende ordlyd i vedtægterne løbe ind i fx større økonomiske problemer, som vi dog ikke
pt. står i, og medlemsflugt, som heller ikke pt. er alarmerende, så er eneste vej, ud af situationen måske at lade
foreningen gå konkurs, eller at vente til der er så få medlemmer tilbage, at man godt kan få 80% til at møde op.
Vi har et behov for at vedtægterne ændres så ordlyden heri klart kan afspejle dagens rammer for foreningens virke.
Til eksempel, noget nyt, som nu burde ændres i vedtægterne, det er teksten ”Der opkræves hos medlemmerne et årligt
bidrag til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget.” Ifølge vores nye aftale med Stofa
opkræver Stofa, fra januar 2015, nu medlemsbidraget kvartalsvis, på vegne af foreningen. Bestyrelsen valgte at få en
advokatvurdering af situationen: ”Vi stiller ikke medlemmerne ringere end ordlyden i vedtægterne, så det kan vi godt”.
Men også her blev vedtægterne nu lidt misvisende.
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En mulig vej for vedtægtsændring
I et samarbejde med Stofas advokater og eksterne advokater fandt vi frem til, at der fandtes et fortilfælde, hvor en
forening sad i en tilsvarende situation, i et låst behov for vedtægtsændring, hvor en landsretsdom gav denne forening ret
i at proceduren de valgte at følge var legalt, selv om de der brød med ordlyden i vedtægterne. Det var ikke en
antenneforening og kendelsen var tilbage sidst i 1940'erne. Men det var en klar kendelse. Advokaterne anbefalede, at vi i
vores eventuelle forslag om vedtægtsændringer, i en ekstraordinær generalforsamling, fulgte samme fremgangsmåde.
Ekstraordinær generalforsamling i 2014
Bestyrelsen kaldte til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få åbnet op for vedtægterne, så de kunne
holdes tidssvarende og så teksten mere klart kunne komme til at afspejle, hvordan rammerne er i dag for foreningens
virke. På generalforsamlingen var det satte mål, at vi skulle opnå enighed med de fremmødte om forslaget. Det blev
opfyldt. Der var også sat et krav om at vi så derefter skulle gå videre til en skriftlig urafstemning med udsendte
stemmesedler til alle medlemmer. Her var det satte mål, at maksimal 5% af svarene måtte gå imod forslaget. Det blev til
5,68%, som var imod. Dermed faldt forslaget.
Var forslaget vedtaget så ville vi dernæst have et forslag om salg til Stofa og næste skridt, hvis det blev nedstemt, ville vi
have gennemført en række vedtægtsændringer.
Bestyrelsen havde valgt at gå trinvis frem for at undgå forvirring om, hvad vi nu tager stilling til. Bestyrelsen mener det er
rette tid at medlemmerne vurderer eventuelt salg, fordi prisen man kan opnå i et salg er faldende og nok fortsætter den
vej. Men det er ikke altafgørende for bestyrelsen, at vi når til konklusionen, at anlægget skal sælges. Men når vi nu
fortsætter som forening, så mener bestyrelsen at det var bedst hvis man klart kunne se en afspejling imellem ordlyden i
vedtægterne og hverdagen som foreningen følger og det kræver at vedtægterne vedligeholdes. Nuværende ordlyd
forhindrer os i at kunne ajourføre vedtægterne. Det ser bestyrelsen som et problem, og vi ser at vedtægternes kan blive
en hindring i at kunne handle bedst i alle situationer. - Men, som udfaldet blev måtte vi desværre lade dette ligge i 2014.
Ny aftale med Stofa
Som tidligere nævnt, var vi tilbage til det vi vedtog på den ordinære generalforsamling i 2013, at bestyrelsen skulle
arbejde hen mod en ny ren Stofa aftale, til afløsning af Family Mix, som udløb pr. 30. september 2014. Referat fra
Generalforsamlingerne i 2013 og 2014 kan ses på www.aovnet.dk under Generalforsamling.
Bestyrelsen tegnede en ny så kaldt Stofa Fordelsaftale 3 med Stofa med økonomiske fordele for foreningens medlemmer.
Flere detaljer om den fremlægges gerne på den ordinære generalforsamling, hvor Alex Martin Wätjen fra Stofa vil være
til stede for en evt. fremlæggelse af detaljerne i alt det nye. Bl.a. en fremlæggelse af materialet fremsendt til
medlemmerne i efteråret 2014. Vi har også fra Stofa et løfte, om det ønskes, at vi i år 2015 kan vende tilbage til de
aftalte rammer for et salg.
Tv pakker
Tidligere havde vi af betalingskanaler ”kun” Tv 2 i grundpakken (tv pakke 1), men fra 2. december 2014 fik vi her ud over
Tv 2, Tv 2 Charlie, dk4, Kanal 3 og Kanal 5. Med disse, i alt 5 betalingskanaler i grundpakken, tv pakke 1, så følger vi
hvad Stofa tilbyder egne slutbrugere. Det er denne struktur Stofa har som udgangspunkt, når de forhandler priser med
tv-kanal-udbydere og har som udgangspunkt når Stofa sætter rammer for de øvrige tv servicer. Ligeledes vores tv pakke
2, følger og indeholder det Stofa tilbyder egne slutbrugere som ” Danmarks pakken”. Vi valgte også at følge det for at vore
medlemmer kan opnå de bedste priser og tilbudsrammer hos Stofa. Det er en del af rammerne i en Stofa fordelsaftale 3.
Fra Family Mix er vi vandt til at den angivne pris for grundpakken betaler alle medlemmer, hvor man afregnede det med
foreningen, og at den angivne pris for Family 2 eller Family 3 er et tillæg hertil, som man evt. abonnerede på hos Stofa.
I det nye så afregner medlemmerne med Stofa for enten grundpakken eller tv pakke 2 eller tv pakke 3 og Stofa afregner
medlemskontingentet med foreningen. Den opgivne pris for tv pakke 2 inkluderer at man også har indholdet i
grundpakken og den opgivne pris for tv pakke 3 inkluderer at man også har indholdet i tv pakke 2 og indholdet i
grundpakken. - Allerede fra 2. december 2014 fik vi skifte til de nye 2015 rammer.
De analoge kanaler lukkede
2. december 2014 lukkede vi resterne af de analoge kanaler ned. Allerede ved tidligere årsskifte begyndte vi at
indskrænke de analoge kanaler. Hovedårsagen er at få skabt plads til mere andet på anlægget, som fx endnu større
opløsning i tv og endnu flere der bruger dedikeret Video On Demand kanaler via Stofa SmartTv boksen. En kommende
internet løsning, Docsis 3.1, står også i kø for at få mere plads, indenfor de nærmeste år. Med lukning af det analoge tv
skal bestyrelsen nu til at kigge på evt. helt at rømme masten.
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Infokanalen blev lukket
Som forud varslet, så blev infokanalen lukket ned 4. april 2014. Årsagen var, at løsningen kun var analogt. Stofa havde
godt nok tilbudt at vi kunne få oprettet et digital spejl, som var lidt dyrt og uden tekst-tv. Tekst-tv kunne vi ikke undvære.
En årsag mere var at vedligeholdet af indholdet kræver tid. Her ønsker vi at prioritere at informere via internettet. Infokanalen blev i en lidt skrabet form, uden tekst-tv startet op i 1990'erne. Løsningen vi lukkede ned havde kørt sådan
siden 2006.
Radioprogrammer
Indholdet i FM radio er der ikke ændret ved i årets løb. Der har dog været lidt som vi har måttet kompensere for og få
løst. I 2012 skar Stofa radiokanalerne, udsendt i DVB-C, ned til ca det halve, fordi en del radiokanaler stort set ikke blev
brugt. Uden vi faktisk ved hvornår så kom vi dog her igen op på 25 radiokanaler, hvoraf de 15 er de forskellige DR P4
regioner. DR lukkede DR MAMA den 2. september 2014. Derfor, ved årsskiftet havde vi 24 radio kanaler i DVB-C.
For mere om ændringer igennem året, vedrørende tv-kanaler og radio, henvises til informationer på hjemmesiden
aovnet.dk og hos stofa.dk.
Dong gravede og kommunen har en ny kommende graveprojekt
At Dong gravede el-kabler ned i vores område gav som ventet en del ekstra arbejde også for bestyrelsen. Men det blev
vidst ikke værre end ventet. Nu er de ved at være færdig. Men rygterne siger at Egedal Kommune nu skal til at sætte ny
gadebelysning op som fordrer ny gravning i fortovet.
Tilstandsrapport 2014
Sidst på året modtog bestyrelsen en ny tilstandsrapport fra Stofa. Den indeholder ikke noget vi akut skal tage os af. Men
vi skal i starten af 2015, sammen med Stofa, have fulgt op og få lagt en plan.
Regnskabet og økonomi
Som aftalt på generalforsamlingen 2013 var der hensat 1,3 million kroner i anlægsprojektkontoen. Vi fik i 2014 et par
mindre anlægsopgaver hvor vi valgte at trække på denne konto.
Årskontingentet for 2104 var i budgettet bevidst sat og godkendt lavt til samme beløb som for 2013. Sat lavt og med evt.
træk på beholdningen og anlægaprojektkontoen for at undgå yderligere opkrævning hos medlemmerne. Årsagen til lidt
usikkerhed skyldes, at poster og omkostninger i en ny kontrakt efter udløb af Family Mix den 30. september 2014, ikke
alle var kendte. Årets resultat blev dog flot meget tæt på det budgetterede.
Under de langvarige forhandlinger benyttede bestyrelsen mandatet, som medlemmerne havde givet bestyrelsen på 2
generalforsamlinger i 2013 og 2014, og indgik en Stofa fordelsaftale 3 med økonomiske fordele for foreningens
medlemmer fremover.
Referat fra Generalforsamlingerne i 2013 og 2014 kan ses på www.aovnet.dk under Generalforsamling.
Medlemsantallet
Vi startede året 2014 med 1.156 medlemmer. Det har svinget noget hen over året med antallet, for der kom godt gang i
hushandlen igen. Vi gik ind i 2015 med i alt 1.137 medlemmer.
Også i 2014 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.

Side 3 af 3

