Antenneforeningen Ølstykke Vest

X Navn
Adresse
3650 Ølstykke

Bemærk på www.aovnet.dk under ”Generalforsamling” kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder
medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler, Internet, SmartTv, telefoni, Web Tv,
Web Tv To Go, Start Forfra, Start Forfra+ samt priser.
Klik på punktet ”Stofa produktgennemgang”

Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 24. februar 2016 kl. 19.00
Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Bent Jakobsen fra Slangerup, som sidder i Frederikssund Ældreråd, har været i bestyrelsen for Slangerup
Svømmeklub og arbejdet som værkfører hos Sonion i Roskilde i mange år. Bent Jakobsen blev valgt med akklamation.
Formand Herman Ransborg præsenterede bestyrelsen: Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen (teknisk vejleder), Jørgen Lyngstrup,
Povl-Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv. Herefter suppleanter Poul Rasmussen og Michael Bülow, revisor Erik Vestergaard
Svendsen, revisor suppleant Freddie Pedersen og Alex Wätjen fra Stofa.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 49 husstande og der var ikke nogle modtaget nogen fuldmagter.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon.
Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.

2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Herman startede med at spørge til, om forsamlingen havde læst beretningen, og om der var ønsker om at få den gennemgået.
Der var ingen ønsker om at få beretningen gennemgået.
Så spurgte Herman om der var spørgsmål til beretningen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Herman nævnte, at det nye i 2016 er, at medlemmer som minimum fremover kan have internet alene.
I forrige år har melemmer som minimum skulle have pakke 1 (grundpakken).
Og om nogen tid forventer vi, at man helt frit kan vælge TV-kanaler fra 1 kanal og opefter.
Det vil Alex Wätjen fra Stofa fortælle mere om senere.
Heldigvis synes vi, at vi er lidt foran YouSee, som i for nylig skulle af med de analoge kanaler.
Dem kom vi af med i december 2014, og som vi havde annonceret med allerede i 2013, og at nye kanaler ville blive digitale.
Det gav mulighed for at overveje en boks eller nyt TV - så vi har ikke fået en så drastisk overgang som YouSee.
Bestyrelsen har haft henvendelser fra YouSee kunder, som har anmodet om hjælp til at indstille deres fjernsyn, selvom
YouSee Kabel-tv ikke er i foreningens dækningsområde.
Vi er meget glade for de ildsjæle foreningen har rundt omkring, og som hjælper andre medlemmer.

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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3) Aflæggelse af årsregnskab
Kassereren Povl-Erik Høxbroe gennemgik regnskabet, som var fremsendt sammen med indkaldelsen.















Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et overskud på kr. 175.755,00.
Årsagen til overskuddet skyldes, at de reparationer vi har haft, er betalt via den pulje som Stofa stillede til rådighed i den
kontrakt vi indgik med Stofa i december 2014. Vi har også været heldige med få fejl i kabelnettet efter omlægningen af El fra
master til nedgravning i jorden.
Under aktiver og passiver vil man kunne se, at den pulje som Stofa stillede til rådighed i den nye kontakt er en investering i
kabelnettet. Derfor er værdien af kabelnettet ret høj i regnskabet. Vi må nok overveje for første gang, at foretage
afskrivninger i kabelnettet i de kommende år. I budgettet for 2016 stod puljen som om det var rede penge, men det var ikke
aftalt med Stofa, at det var rede penge, da et skattespørgsmål kunne komme på tale.
En del af puljen skal anvendes til udvidelser på veje i området uden dækning. Pt. udvides kabelanlægget på Ryttervænget, da
som har vist interesse for at blive medlemmer af foreningen. I princippet er det Stofa der har betalt for den udvidelse.
For øvrigt kan medlemmerne være ”stolte” af det kabelanlæg vi har.
Det er et af Danmarks bedste, det er medlemmerne der ejer det og der er ingen ansatte i foreningen.
I rene kontanter har foreningen et beløb på lidt over 2,2 million kroner, men dem vil der også være brug for i årene fremover.
Se blot tilbage på de sidste 5-6 år hvad og hvordan Tv, internet mm, har undergået forandringer. Vi benytter tre banker.
Renteindtægten kr. 8.532,00 ved aftaler med pengeinstitutterne. Vores indestående i bankerne kan ses under aktiver.
Bankerne er meget lidt villige til at betale renter.
Vi har for ca. kr. 28.950 aktier i Sparekassen Sjælland som er ejet af medlemmerne. Sparekassen Sjælland har lagt deres
bankforretning i et aktieselskab. De garantbeviser vi tidligere havde, er konverteret til aktier. Garantbeviser nu aktier
bevirker, at vi får den højeste rente i banken (rente kan gå op og kan gå ned).
Vi mister meget få medlemmer. Når et medlem sætter sin ejendom til salg følger bestyrelsen op overfor ejendomsmæglerne.
Det er uhyre sjældent, at en køber siger NEJ tak til at overtage medlemskabet, som er gratis for sælger og køber.
Hvis sælger ikke har haft internet men alene TV, er det gratis for at købet at få internet stik sat op i ejendommen.
Vi har et fåtal af medlemmer som smutter over til TDC. Vi ved ikke helt hvorfor, men flere vender hurtigt tilbage når de
opdager, at TDC via de oprindelige ”meget tynde” telefonlinjer (nedlagt mange steder i 60’erne), ikke kan levere den kvalitet
og hastigheder som i Antenneforeningens kabelanlæg med fiber teknologi eller at priserne stiger eller indholdet af den
oprindelig tilbudte pakke ændrer indhold.
I TDC’s løsning via telefonlinjer ryger der ca. 1/3 af hastigheden pr. tændt fjernsyn, og mere hvis der ses på en HD kanal.
Vi kan læse, at TDC taber markedsandele, og forsøger at kapre kunder.
I vores område (ejerboliger og lejeboliger) har hverken TDC, YouSee eller andre leverandører et kabelanlæg svarende til det
som medlemmerne ejer.
Og ingen andre leverandører har adgang til foreningens kabelanlæg i ejerboliger eller lejeboliger.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
4) Forslag fra bestyrelsen
Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.

5) Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.

6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren Povl-Erik Høxbroe foreslog, at overskuddet på kr. 175.755,00 indgår i kassebeholdningen.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.
Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7) Budget for det løbende regnskabsår
Kasseren Povl-Erik Høxbroe indledte med, at vi har forsøgt at lave budgettet for 2016 som i har kendt i rigtig mange år.
Vi ved godt, at der var en afvisning sidste år for budgettet for 2015.
Jeg tror, at det der interesser jer mest, er om der nogle stigninger. Vi har jo allerede på www.aovnet.dk annonceret nogle stigninger.
Jeg tror vi skal se pakkepriserne på side 8 i indkaldelsen for 2016, på samme måde som vi viste jer på generalforsamlingen i 2015.
I kontrakten med Stofa af 2/12-2014 fik foreningen en ekstraordinær rabat (pakke 1) i 18 måneder på kr. 20,00 månedligt.
I 2015 forbrugte vi 12 måneder.
For de resterende 6 måneder har bestyrelsen valgt, at udligne beløbet over alle 12 måneder i 2016 med kr. 10,00 månedligt.
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I forhandlingen med Stofa om Fordelsaftale 3 indgået den 2/12-2014 blev det aftalt, at Stofa på vegne af Antenneforeningen udsender
fakturaer til medlemmerne. Dette af hensyn til bedst mulig aftale og økonomi for foreningen og medlemmerne.

Pakke1, pakke 2 og pakke 3 blev gennemgået.
Pakke 1 stiger med kr. 15,00 månedligt. Pakke 2 stiger kr. 10,00 månedlig. Pakke 3 stiger kr. 13,00 månedligt.
Det er primært producenterne af TV-kanalerne der er årsag til stigningerne. Copydan + Koda er en form for skat, som også betales.
Betaling af Copydan + Koda er ikke ensartet i Danmark, og Herman Ransborg har skrevet til nuværende kulturminister for at få
ensartede regler. Det første svar fra kulturministeren er noget uklart, så måske bør vi få flere til at henvende sig herom.
I de rene udgifter til Stofa, er stigningerne moderate. Eks. stiger service fra kr. 150,00 til kr. 150,90 årligt.
For at være medlem af Antenneforeningen skal man som minimum enten have:
 pakke 1 (grundpakken)
 Internet Only (uden Tv-pakker, TV kan streames som eks. Netflix)
Povl-Erik nævnte også den gratis internet adgang på 1/0,5Mbit, som mange kan klare sig med til Netbank, Digital Post, E-mail og surf
på nettet. Men hvis man skal se Netflix og lignende eller sende mange billeder til familien bør man overveje en højere hastighed.
NB. Prisen på Internet Only kendte bestyrelsen ikke, da indkaldelsen blev udsendt. Vil fremgå i gennemgangen af priser for 2016
i indlægget ved Alex Wätjen fra Stofa
Fokus på punktet ”Heraf kontingent” i hver pakke på kr. 297,30 (årligt beløb).
Povl-Erik indledte med: At når i har betalt jeres faktura (udsendt af Stofa eller fra boligselskabet), har i betalt for programafgifter,
servicekontrakt, Copydan + Koda, m.m.
Hvis man kigger i vore vedtægter, stå der ”At der fastsættes et årsbidrag”. I vedtægterne står der ikke andet end et årskontingent.
I 1973 var der ingen der drømte om internet, betalingspakker eller telefoni.
Så beløbet på kr. 297,30 pr. medlem er det beløb, som Stofa opkræver til Antenneforeningen og sender tilbage, når der er betalt.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller om der var nogle der havde noget imod den fastsættelse af
kontingentet som blev præsenteret her i aften.
Det var der ikke, og dirigenten konstaterede at årskontingentet enstemmigt blev godkendt.

Herefter en kort pause
Uden for dagsordenen præsenterede Alex Wätjen fra Stofa de produkter vi har på fællesantennen.
Alex Wätjen: Når man bruger StartForfra, så kan man ikke spole over reklamerne. Det har noget at gøre med nogle rettigheder.
Man kan kun spole tilbage og ikke frem. Årsagen er at, på Tv-kanaler med reklamer vil de have deres reklameindtægter. Det ville være rigtigt dyrt hvis man kunne spole hen over reklamerne, så det er der sagt nej til.

Hvis man optager et program med reklamer på sin harddisk, kan man spole hen over reklamerne.
Preben West Nielsen Lupinvej 19: Har man gratis internet hastighed på 1/0,5 mbit, kan man ikke se WebTv på sin
SmartPhone eller Tablet/Ipad.
Alex Wätjen: Hvis man har den laveste hastighed på 1/0,5 mbit er der simpelt hen ikke nok kapacitet til via Wi-Fi.
Preben West Nielsen Lupinvej 19: Det betyder vel ikke noget når man har sin SmartPhone med ude i byen.
Alex Wätjen: Fra den 1. marts 2016, kan se WebTv på SmartPhone. Fremover er det ikke afhængig af det bredbånd man har.
Alex Wätjen: Nogle af jer har fået brev om ændringer på bredbånd. For det første er det ikke noget krav længere, at man skal have
en Tv-pakke for at abonnere på bredbånd. Det skal ses i takt med den fleksibilitet med Netflix, TV2 Play og hvad der
kommer af streaming tjenester. Det skal væres så fleksibelt som muligt.
For nye brugere af internet er hastighederne blevet højere.
For de af jer der har internet i dag er der nogle skjulte produkter.
Eks. de der i dag har en 20 mbit forbindelse stiger kr. 10,00, men får 10 mbit mere i upload.
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Flemming Rose Engvej 1: I mit brev om bredbånd står, at der er mange der ønsker en hurtigere upload. Jeg kender mange
mennesker her i byen, og har ikke hørt om, at der ønskes hurtigere hastighed. Jeg har en 20/10 mbit,
nu sættes den op til 20/20 mbit, det koster kr. 10,00 mere mdl. og det har jeg ikke brug for.
Alex Wätjen: Jeg kan godt forstå dig. Du har ikke hørt her i byen, at der nogle der har brug for højere hastighed.
Det vi gør, er at se hvad der efterlyses i markedet. Vi laver brugerundersøgelser og kigger på hvad andre har af
hastigheder. Jeg må også være ærlig at sige, at vi har 500.000 kunder, og vi laver ikke vores produkter alene ud for
antenneforeningen i Ølstykke, vi laver produkterne ud fra en generel efterspørgsel.
Og det vi ser, er at der er behov for ændrede hastigheder og det ændrer også prisen. Og hos vores konkurrenter ser
man også, at bla. fiberhastigheder hvor man har symmetriske hastigheder er efterspurgt af rigtig mange.
Det betyder at upload og download er den samme. Det har vi gjort på 25/25 og den eksisterende til nu 20/20 fra 20/10.
Flemming Rose Engvej 1: Den 12/1-2016 kl. 21.20 fik jeg en SMS fra Stofa om, at dagen efter kl. 14.00 ville der blive udført en
opgradering af TV-kanaler. Det vil jeg kalde rigtig dårlig planlægning. Jeg havde sat mit udstyr til
optagelse, det er ikke en boks fra Stofa, og jeg var i udlandet. Så filmene var ikke optaget.
Alex Wätjen: Som du fortæller det, er jeg enig med dig. Jeg kan ikke svare på detaljerne, da jeg ikke er informeret eller har viden
om den konkrete omlægning.

BESTYRELSEN HAR EFTERFØLGENDE CHECKET INFORMATIONEN OMKRING
OPGRADERINGEN AF TV-KANALER.
På www.aovnet.dk er informeret som følger:






30 oktober, 2015 - Kanalomlægning inden 1/3-2016
07 januar, 2016 - Stofa varsler programpladsændringer - Husk at søge dine tv-kanaler. Den 13. januar 2016 flytter vi rundt på
tv-kanalerne. Ændringer sker i løbet af dagen, og efter klokken 14.00 skal du evt. søge tv-kanalerne igen. Vedrørende signal
via en Stofa boks, her skal du ikke gøre noget - Stofa boksen finder selv de nye kanaler. De fleste fladskærme har automatisk
kanalsøgning, men du kan få brug for at indtaste følgende værdier:
Frekvens: 346 MHz (346000 KHz)
Symbol rate: 6900 KS
Modulation: 64 QAM
Netværks-ID: 0
12 januar, 2016 - Forsvandt nogle af dine tv-kanaler? Husk - Det er onsdag den 13. januar, at Stofa lægger lidt om i
hvor ting ligger. Omlægningen er afsluttet kl. 14.00.
På Stofa.dk under mine sider info om ændringen samt sendt som SMS service

Erik Larsen Fasanvej 3: Forespurgte til bredbånd 150/15mbit, som han set på Stofa hjemmeside så sent som i dag.
Alex Wätjen: I Ølstykke er det ikke muligt at få den hastighed. På hjemmesiden skal man indtaste sin adresse, så bliver man guidet
videre. I Ølstykke har den højeste hastighed tidligere været 150 mbit, men er nu ændret til 300/40 mbit.
Ændringen af hastighed er udført hos vore kunder, hvor det teknisk har været muligt.
En forudsætning har været, at der var plads til højere hastighed i kabelanlægget.
Anette Reinert Marienlystvej 20: Nye kunder får en 25/25 mbit. til kr. 219,00. Vi har en 20/10 mbit som stiger kr. 10,00
til kr. 209,00 og hastigheden ændres til 20/20 mbit. Skal det forstås, at vi får rabat.
Jeg har svært ved at se, at det jeg har fået er et tilbud.
Alex Wätjen: Det skal ikke forstås som rabat. For eksisterende kunder der har haft en 20/10 har der været høj efterspørgsel på at få
samme hastighed på upload og download, og det har vi prøvet at indfri ved at hæve eksisterende kunder til det samme i
upload og download mod at de så stiger kr. 10,00. Så hvis man ikke har behov for en 25/25 mbit forbindelse kan
beholde 20/20 mbit forbindelsen og spare kr. 10,00.
Anette Reinert Marienlystvej 20: Efterlyste lavere hastigheder udover den gratis på 1/0,5 mbit..
Alex Wätjen: Der er jeg enig med dig. Man burde lave noget i midten til kr. 99,00 eks.4 eller 6 mbit.
Det er noget der er blevet efterspurgt, og jeg ved det ligger i vores produktudvikling, som kigger på det.

Alex Wätjen takkede herefter forsamlingen for, at han måtte komme.
Herman Ransborg ville også gerne sige tak Alex Wätjen og det arbejde bestyrelsen havde haft sammen med ham.
Alex Wätjen havde fået nyt arbejde, men alligevel kom han til vores generalforsamling, tak for det.
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9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten havde erfaret - at man havde det særegne - at hele bestyrelsen, at alle suppleanter, at revisor og revisorsuppleant skal
vælges, og det er ikke normalt i en forening, men sådan er det her, og det er det vi gør.
Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg. Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Genvalg til Erik Svendsen.
Dirigenten oplyste at revisor suppleant Freddie Pedersen ikke var villig til genvalg.
Anette Reinert blev valg til revisorsuppleant.

11) Eventuelt
Dirigenten oplyst, at man ikke kan vedtage noget, men kan bringe alt på banen.
Herman Ransborg takkede dirigenten for at have ført forsamlingen vel igennem generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.20 blev mødet lukket.
Ølstykke den 15. marts 2016

________Signeret___________
Bent Jakobsen dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe sekretær
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