Antenneforeningen Ølstykke Vest

«Adresseblok»

Foreningen har en samarbejdsaftale med Stofa om service og ydelser.
Stofa kundeservice har tlf.nr. 8830 3030
Antenneforeningen ejes af medlemmerne.
Kontakt gerne bestyrelsen med information/spørgsmål eller når ”noget driller”, og er på vej til at blive et problem.

Mulighederne for medlemmerne.

På www.aovnet.dk under ”Generalforsamling” kan ses de muligheder der tilbydes til medlemmerne.
Klik på punktet ”Stofa produktgennemgang” – her ses:
















Tv-kanaler
3 Tv-pakker med gratis internet 2/1 mbit
Vælg Selv – 8, 16 eller 32 Tv-kanaler ovenpå pakke 1 (alle Tv-kanaler kan vælges inkl. sportspakker)
FritValg af Tv-kanaler – 1 Tv-kanal ad gangen til pakke 1, pakke 2 eller pakke 3
MitTv - frit Tv-kanalvalg uden Tv-pakke, vælg 1 Tv-kanal ad gangen
Internet Only – internet alene uden Tv og hastigheder op til 300/50 mbit
Radio-kanaler – 16 programmer på FM
Internet (bredbånd) – hastigheder på 30/30 mbit, 50/50 mbit, 100/50 mbit og 300/50 mbit
SmartTv
Web Tv – på alle dine håndholdt medier og PC
Web Tv To Go – på alle dine håndholdt medier og PC
Start Forfra – på alle dine håndholdt medier og PC
Start Forfra+ – på alle dine håndholdt medier og PC
Fastnet telefoni – ring til andre fastnet nr. for en mdl. fast pris eller efter forbrug
Mobiltelefoni

For at være medlem af Antenneforeningen skal man som minimum enten have:
 En af Tv-pakkerne (Tv-pakke 1 - Tv-Pakke 2 - Tv-pakke 3)
 Internet Only (uden Tv-pakker, TV kan streames, eks. Netflix)
 MitTv - frit Tv-kanalvalg uden Tv-pakke, vælg 1 Tv-kanal ad gangen
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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 28. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Beslutning om overskuddets anvendelse
7. Budget for det løbende regnskabsår
8. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
9. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med praktiske oplysninger.
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: Erik Jepsen (teknisk vejleder) som var forhindret i at deltage, Jørgen
Lyngstrup, Michael Bülow, Povl-Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv. Herefter suppleant Poul Rasmussen, revisor Erik Vestergaard
Svendsen, revisor suppleant Anette Reinert og Carsten Haun Larsen fra Stofa.
Tidligere bestyrelsesmedlem Kasandra Stubkjær er fraflyttet området og suppleant Michael Bülow er indtrådt i bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 42 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 omtalte ”gaven” fra Stofa som kunne anvendes til to formål. Halvdelen af beløbspuljen kunne benyttes til at udvide vores
kabelnet, så vi får flere med der hvor der ikke er standere eller hvor vi har et dårligt net, hvor eller et eller andet skal repareres.
Det har været problematisk når folk flyttede ind og hørte om de mange tusinde kroner det kostede at komme på, eller hvorfor er der
ikke mulighed for at blive tilsluttet her.
Vi lavede en plan for udvidelse af kabelanlægget sammen med Stofa for de områder hvor beboerne havde vist interesse, og for at få
mest mulig dækning.
Planen er gennemført i 2017 med stor succes - kun en udvidelse på orkidevej mangler, men er næsten færdig.
Erik Jepsen som ikke er her i dag, kunne have sagt mere om projektet, for Erik har været tovholder på projektet.
Udvidelsen gav mulighed for at ca. 230 parceller har mulighed for at komme på kabelnettet.
Ca. 60 har benyttet sig af tilbuddet om at komme på. Vi er pr. 1. januar 1.163 medlemmer.
Omkring internet/bredbånd kører vi lige nu Docsis 3,0 på returvejen, som er det signal der går fra os og ud på internettet.
Docsis 3.1 vil muliggøre hastigheder på op til 1 GHz og faktisk højere. Stofa og andre udbydere i Danmark samler erfaring og tror at
priser på Docsis 3.1 udstyr - som er helt nyt i dag - vil falde i pris. Vi forventer sidst på året, at vi sammen med Stofa ser, hvordan
kabalen kan gå op for vores forening og anlæg. Vi skal nok regne med at kassen på ca. 2 millioner - som vi kan bruge af og er
opsparing - måske bliver tømt på en Docsis 3.1 opgradering. Vi vil gerne undgå at skulle skrive flere regninger til medlemmerne.
Så har i nok også læst om FM, og at YouSee er ved at lukke FM i deres egne anlæg og kundeanlæg fordi de skal lave om til
Docsis 3.1. Der skal mere plads til for at opnå højere hastigheder i Docsis 3.1, og derfor lukkes der ned for FM.
Jeg har hørt, at i Kalundborg lukkede de FM ned, men efterfølgende måtte de lukke op igen nogle dage efter.
Det var måske fordi foreningen ikke havde penge i kassen.
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De danske myndigheder taler om at udfase FM for at skabe mere plads i det luftbårne (terrestriske) signal.
Om nogle år findes FM signalet ikke længere.
Signalet til FM i anlægget har vi længe hentet via antenner og paraboler i masten. Disse signaler blev efterhånden det eneste
antenneforeningen brugte masten til. Alt andet signal i anlægget modtages via lysleder.
Vi modtog et godt tilbud fra mobilselskabet Telia om at ryddet masten for de sidste antenner og paraboler.
Da dette blev vejet op imod at få renoveret udstyret i masten, så valgte bestyrelsen at lægge om til signal fra Stofa via lysleder, som
signalkilde til anlæggets FM. Den 19. december 2016 havde vi det nye FM program kørende på 16 kanaler. Vi har mistet nogle få
kanaler efter omlægningen. Efter rydningen i masten modtages alle signaler via lysleder, og der er derfor ikke udstyr på masten som
anvendes af foreningen. Tidligere har grundejerforeningen ikke ville betale for fældning og beskæring af træer når der har været
modtagelsesproblemer. Når masten falder tilbage til foreningen fra Telia, må vi finde ud af, hvad vi så gør.
Ud over de 16 FM kanaler har vi 23 radiokanaler via Tv-signalet (DVB-C) hvor FM kan høres gennem fjernsynet.
På internettet er der adgang til radio. Blandt mange kan anbefales TuneIn Radio, med gratis mere end 100.000 kørende radiokanaler,
også de som vi har på FM og via Tv-signalet.
Har man Tv-pakke 1 eller Tv-pakke 2 eller Tv-pakke 3 er der gratis internet med på 2/1 mbit. Hastigheden er blevet forøget.
Kan anvendes til E-mail, NetBank og surfing på internettet.
Hvis man skal se Netflix og lignende eller sende mange billeder til familien, bør man overveje en højere hastighed.
Om de muligheder medlemmerne har, vil Carsten Haun Larsen fra Stofa fortælle mere om senere.
Han går igennem produkterne fra A til Z.
Så havde vi et projekt der hed mærkning af skabe. Alle skabe og standere har fået en label der viser, at det er
Antenneforeningen Ølstykke Vest og med telefonnr. til Stofa (8830 3030), hvis man mener der er et eller andet galt.
Det har faktisk været en god ide, for nu kan købere - ikke kun igennem ejendomsmægleren - se hvem der leverer signal på vejen,
og se hvem der kan kontaktes for at komme på fællesantennen.

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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. 100.911,00. Årsagen til overskuddet skyldes, at
reparationer og udvidelser af standere, er betalt via den pulje som Stofa stillede til rådighed i den kontrakt vi indgik i
december 2014. Resterende beløb af puljen er på kr. 173.059,00.
Kassebeholdningen er på kr. 2.245.064,00. Et beløb vi fremover kan anvende til de opgraderinger, som vil komme.
På sidste generalforsamling spurgte revisorsuppleant Anette Reinert, om vi ikke kunne få mere i rente af vores indestående.
De store banker og eks. Arbejdernes Landsbank giver foreninger 0,0% i rente.
Ikano Bank, Bank Norwegian og Santander Consumer Bank AS henvender sig ikke til foreninger.
Renteindtægten på kr. 3.308,00 er fra Sparekassen Sjælland.
Vores indestående i bankerne kan ses under aktiver.

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. 100.911,00 indgår i kassebeholdningen.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.
Det var der ikke, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Side 3 af 7

Antenneforeningen Ølstykke Vest
7) Budget for det løbende regnskabsår
Kasseren Povl-Erik Høxbroe henviste til side 6 i indkaldelsen, og oplyste at det er bestyrelsens bedste bud på hvorledes regnskabsåret
2017 kommer til at se ud. Hvis budgettet holder vil der være et overskud på ca. kr. 79.000,00.
Oppe i hovedstationen vil der blive udføre en ”hovedrengøring” som giver plads til ting/dokumenter som ligger hos bestyrelsen.
Kasseren Povl-Erik Høxbroe henviste til side 8 i indkaldelsen.
Jeg tror, at det der interesser jer mest, er om der nogle stigninger. Vi har jo allerede på www.aovnet.dk annonceret nogle stigninger.
I kontrakten med Stofa af 2/12-2014 fik foreningen en ekstraordinær rabat i 18 måneder på kr. 20,00 månedligt.
I 2015 forbrugte vi 12 måneder, og i 2016 de resterende 6 måneder.
Som sagt er rabatten brugt.
Tv-pakke 1 stiger med kr. 17,00 månedligt. Tv-pakke 2 stiger kr. 50,00 månedlig. Tv-pakke 3 stiger kr. 8,00 månedligt.
Og som sædvanligt gælder, at alt i Tv-pakke 1 indgår også i Tv-pakke 2 og alt der er i Tv-pakke 2 er også med i-Tv pakke 3.
Der sker skift af Tv-kanaler. TV3 Puls flytter fra pakke 2 til pakke 1, TV3+ flytter fra pakke 3 til pakke 2 og
Viasat Ultra HD kommer ind som ny tv kanal *)
*) Ultra HD fordrer, at man har en tuner/fladskærm der kan håndtere Ultra HD signalet.
Priserne er justeret med prisindeks, og det er primært producenterne af Tv-kanalerne der er årsag til stigningerne.
Copydan + Koda er en form for afgift/skat, som også betales.
Fokus på punktet ”Heraf kontingent” i hver pakke på kr. 300,00 (årligt beløb).
Povl-Erik indledte med: Når i har betalt jeres faktura (udsendt af Stofa eller fra boligselskabet), har i betalt for programafgifter,
servicekontrakt, Copydan + Koda, m.m. plus kontingent til foreningen.
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. 300,00 pr. medlem er det beløb, som Stofa opkræver til Antenneforeningen og sender tilbage, når der er betalt
Herman Ransborg supplerede med, at foreningen som for år tilbage, ikke udsender fakturaer til medlemmerne.

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.
Jørgen Skram Jensen Snerlevej 17: Spurgte om hvad MF-tilskud er for noget.
Povl-Erik Høxbroe: Det er et markedsføringstilskud, en rabat vi fik med i kontraktforhandlingerne, og som kommer
medlemmerne til gode.

Der var ikke flere spørgsmål, og dirigenten konstaterede at årskontingentet enstemmigt blev godkendt.

Herefter en kort pause
Uden for dagsordenen præsenterede Carsten Haun Larsen fra Stofa de produkter vi har på fællesantennen.
Carsten har ansvaret for antenneforeningerne på Sjælland.
Carsten indledte med, at Tv og underholdning er jo nærmest blevet en raket videnskab. Tv er ikke mere som tidligere.
Jeg har unge mennesker boende og de ser Tv på en helt anden måde end vi traditionelt har set tv på.
De har deres Computer, SmartPhone, tablet/Ipad etc. samt internet, og det er den vej de ser deres Tv.
Det er noget som vi som Tv-leverandør er oppe imod, for flere melder sig ud af de traditionelle Tv-pakker.
Det er noget med indhold, noget med pris og noget med tid i dagligdagen der gør at det ikke er interessant.
Carsten nævnte også, at Viasat er en stor spiller, og derfor er der i dialog imellem parterne justeret på Tv-pakkerne.
TV3 Puls flytter fra pakke 2 til pakke 1, TV3+ flytter fra pakke 3 til pakke 2.
Viasat Ultra HD (4K) kommer ind som ny tv kanal i pakke 3, som kræver egnet udstyr til modtagelsen.
Vil indgå i vores FritValg udbud til kr. 50,00 mdl.
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Carsten nævnte: ”Jeg har 15 slides med. Hvis det ikke er fyldestgørende, tager vi det i nogle dialoger, så spørg endelig løs”.
NB. Der er flere Tv-kanaler i Tv-pakke 1, end det fremgik under gennemgangen.
Foreningen har også Tv2 Lorry, Tv2 Øst, Kanal Hovedstaden, Lokalkanalen, prøvekanalen, synskanalen og folketingskanalen.
Noget nyt er kanal eSportsTV fra Viasat, som mange unge mennesker bruger deres fritid på i dag.
På eSportsTV kan man se eSport, når det er allerbedst. Kanalen er ikke kun for hardcore gamere - det er underholdning på
højt plan.
Der er flere store danske fodboldklubber der har investeret i hold af 5 drenge/piger, der sidder og spiller on-line mod andre hold ude i
verdenen. Der er penge i det for holdene. Det er en af de kanaler der er mest efterspurgte i øjeblikket.
I alle Tv-pakker er der indeholdt en gratis 2/1 mbit internet forbindelse til de, der ikke har det store behov for at gå på nettet.
Alle Tv-pakker kan man tages med ud i Danmark på jeres håndholdte enheder og PC.
Benyt jer af det, for i kan se de samme programmer som når hjemme.
De der har Tv-pakke 2 eller Tv-pakke3 kan ude i Danmark se det, de ikke fik set (StartForfra+) på deres håndholdte enheder
og PC. De er også adgang til interaktive tjenester som StartForfra og Arkiv.
Antenneforeningen gør meget ud af FritValg.
 Har man Tv-kanal 1 kan der til vælges 8, 16 eller 32 Tv-kanaler helt frit ud af de 108 Tv-kanaler der findes i dag til en fast
mdl. pris. Det kræver noget udstyr, og alle Tv-kanaler kan vælges inkl. Sportskanalerne.
Vælges 8 Tv-kanaler er prisen kr. 210,00 mdl. plus kr. 173,00 for Tv-pakke 1, i alt kr. 383,00 mdl.
Bemærk, at det er uanset om prisen pr. Tv-kanal er på kr. 10,00 eller kr. 40,00.
Det er nok en dårlig forretning, men det er princippet.
 I en årrække har i kunnet vælge 1 Tv-kanal ad gangen til Tv-pakke 1, Tv-pakke2 eller Tv-pakke 3. Det kræver noget udstyr.
 For de af jer der ikke ønsker en Tv-pakke løsning, kan i med fordel vælge MitTv, men det kræver noget udstyr.
På denne platform vælger man kanaler enkeltvis. Så hvis man vil Tour De France i juli måned vælger man Tv2 for en måned,
og så har man ikke Tv2 mere. Man bestemmer helt og holdent hvad det er man selv vil se.
Omkring udstyr.
Jeg skal gøre opmærksom på, at når man vælger noget ud over standard kræver det noget udstyr.
I min verden er standard lig med at have Tv-pakke 1, Tv-pakke2 eller Tv-pakke 3.
Udstyret kan være et CA-modul, der stikkes ind i siden på fladskærms-Tv’et. Hvis man et billedrørs fjernsyn kræver det en boks.
Internet Only er for de der ikke har behov for en Tv-pakke, og ser Tv på denne måde.
Hastigheder på 30/30 mbit, 50/50 mbit, 100/50 mbit og 300/50 mbit.
Stofa har sammen med Google udviklet en Tv-boks, som kommer sidst på året.
Ideen er vi sammen med Google, kan få lagt en masse APPS på boksen, som så kan bruges til en anden mulighed for at se Tv på. Det
efterspørges, at man fra sin Android telefon kan streame direkte fra sin telefon eller håndholdte enhed direkte over på Tv. Boksen
forvente at kunne blive leveret i løbet af efteråret 2017.
Fremover vil der blive leveret modem hvor WI-FI dækker 2,4 og 5 Gigahertz.
Det betyder bedre modtagelse de steder hvor der et stort antal trådløst bredbånd. Giver mulighed for at vælge imellem de 2 frekvenser,
herudover kan skiftes kanal, så man ikke deler kanal med naboen, som giver støj ind over eget internet.
Anette Reinert Marienlystvej 20: Hvad betyder det WI-FI for de modem vi har.
Carsten Haun Larsen: I takt med at hastighederne stiger skifter vi modemmerne, for de første modemmer kan ikke køre de høje
hastighed. Vi går ikke proaktivt ud og skifter dem med mindre der er en fejl eller et problem på modemmet.
Apple Tv 4 boks. Sammen med Apple arbejdes på en løsning, hvor man vil kunne sætte Tv-boksen til nettet. Det betyder at man via
en APPS kan tilgå sine Tv-kanaler.
FM båndet. Regeringen har sagt, i 2019 skal alle udbydere af Tv og radio skal lukke for FM signalet.
Pladsen skal benyttes til hurtigere bredbånd/internet. I Århus har vi gang i en test, hvor FM er lukket, og hvor vi vil kunne levere
hastigheder helt op til Gigabit (1 Gigabit = 1000 mbit). Det er ”bare” et nødvendigt onde at FM signalet lukkes ned.
DAB på foreningernes net blev slukket for år tilbage. På Tv-delen ligger radiokanalerne, og de aflyttes/høres via Tv.
Samtidig er NetRadio nok vejen. Så kan man tale om bilerne, men det er en anden sag.
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Herman supplerede med, at hvis man havde købt en DAB boks med, så varede det ikke længe før så kunne man ikke bruge den, for nu
går man over til DAB+, som er noget med at man også skulle kunne se coveret på den musik der spilles, så der skal være et display på
kassen. Det er en anden teknik, som har en rivende udvikling, som gør at man altid er lidt bagefter. Det er en af årsagerne til, at vi
ikke valgte det i antenneforeningen.
Jeg har selv valgt internet radio, har alle de danske stationer og tusindvis af andre radiokanaler i hele verden, og det er gratis.
Og kvaliteten er ganske god, selvom det måske ikke er samme kvalitet som på en CD.
Erik Jepsen har flere bokse og forsøgt med andre muligheder.
I må endelig bruge bestyrelsen og Stofa hvis der ting i er tvivl om, det er jo blevet meget kompliceret.
Eks. har Kasandra og hendes familie var specialister i alle mulige kroge af løsninger på Tv, bokse m.m.
Så det er ”bare” at spørge sig for.
Mogens Lindhardt Søhøj Park 5: Når man ikke har en Tv-pakke, og har internet baserede løsninger, hvordan foregår
kontingent betalingen.
Povl-Erik Høxbroe: Det foregår på samme måde. Stofa fremsender faktura, og afregner kontingent med foreningen.
Carsten Haun Larsen: Stofa opkræver det kontingent i har fastsat, og det er uafhængig af den løsning et medlem har valgt.
Jørgen Skram Jensen Snerlevej 17: Hvordan bliver radiolytningen efter2019, når FM båndet bliver lukket.
Carsten Haun Larsen: Vi kan se på det, som YouSee har valg at gøre her for ikke så lang tid siden. De valgte at lukke for
FM båndet helt, og de har ikke rigtig fået nogen klager. For der ikke så mange der modtager FM,
som man altid har gjort. Enten hører man det på en Tv-del, mange har anskaffet sig en DAB radio
og andre hører NetRadio. Det er den vej det går, og den vej vi fremadrettet skal høre radio på.
Der er ikke taget nogen beslutning hos jer. Der sidder en bestyrelse, som sammen med jer skal tage
stilling til det.
Lotte Bogfinkevej: Ville gerne køre om man var bundet til en pakke i en vis periode. Kan jeg frit skifte Tv-pakke eller skifte
internethastighed uden en bindingsperiode.
Herman Ransborg: Foreningen følger de regler Stofa har.
Carsten Haun Larsen: Den eneste binding der er 30 dages løbetid med betalingen.
Så kan der komme et nedgraderingsgebyr, hvor vi skal sende en mand ud at lukke for Tv signalet,
eks. fra Tv-pakke 3 til Tv-pakke 2, som koster kr. 595,00.
Går man eks fra Tv-pakke 1 til Tv-pakke 3, er der ingen omkostninger.

Carsten Haun Larsen takkede herefter forsamlingen for, at han måtte komme.
Herman Ransborg takkede Carsten Haun Larsen for indlægget og for det samarbejde bestyrelsen havde med ham.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Michael Bülow og Povl-Erik Høxbroe.
Dirigenten oplyste, at suppleant Poul Rasmussen var villig til genvalg. Genvalg til Poul Rasmussen.
Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Keld Hansen. Keld Hansen blev valgt som suppleant.

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 Anette Reinert var villig til genvalg. Genvalg til Anette Reinert.

11) Eventuelt
Dirigenten oplyste, at man ikke kan vedtage noget, men kan bringe alt på banen.
Annemarie Drosselvej: Hørte om der var andre medlemmer, der var blevet kontaktet af Syd Energi (SE).
Herman Ransborg: SE ringede og spurgte om jeg var interesseret. De vidste, at vi havde noget med Stofa at gøre.
Jeg sagde, det kunne jeg da godt prøve. Så skete der ingen ting. Et halvt år efter blev jeg ringet op igen,
og blev spurgt ”Hvad skete der”. Jeg svarede ”Ja det spørger jeg også om”, og oplyste at jeg ikke var
interesseret når det forgik på den måde, så jeg kom ud af det igen.
Jeg har hørt at andre har været ude for noget lignende, men det kan Stofa i hvert fald ikke gøre for.
Jeg tror, at SE har haft nogle folk der har ringet rundt i markedet, men som ikke har været klædt ordentlig på,
og sidder og samler noget sammen, som der ikke bliver fulgt op på.
Det har ikke noget med antenneforeningen at gøre, og heller ikke noget med Stofa at gøre.
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Otto Fredskilde Marienlystvej: Jeg har erfaret, at mange beboere i Ølstykke har sagt deres fastnettelefon op.
Hvad koster det med fastnettelefon igennem antenneforeningen?
Carsten Haun Larsen: Der er to abonnementer. 1)FastPris – ring til andre danske fastnetnr. kr. 60,00 mdl. og
2 Forbrug hvor man betaler kr.10,00 mdl. plus den taksering der for at ringe til mobil og fastnet.
Jeg vil gerne slå et slag for at bibeholde fastnetnr., enten hos TDC eller flyt det over til antenneforeningen.
Mange er ikke så kyndige med mobiltelefoni, men kender fastnettelefoni.
Et råd: Lad være med at ”smide det ud” – men kobl det over på en billigere løsning, for der er altid hul
igennem med mindre kablet bliver gravet over.
Det er ikke altid strøm på mobilen, eller ligge på et sted hvor man ikke hører den ringer.
Tidligere bestyrelsesmedlem Kasandra Stubkjær.
Herman Ransborg takkede Kasandra Stubkjær for sin deltagelse, indsats og mange år i bestyrelsen.
Du har med indsigt og erfaring bidraget til gode løsninger i foreningen, og ikke mindst holdt de mandlige
bestyrelsesmedlemmer til emnerne.
Herefter takkede Herman Ransborg dirigenten for at have ført forsamlingen vel igennem generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.30 blev mødet lukket.

Ølstykke den 9. marts 2017

________Signeret___________
Bent Jakobsen dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe sekretær
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