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Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 13. februar 2013 kl. 19.00
Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær,
Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, Povl-Erik Høxbroe samt suppleant Michael Bülow og suppleant Poul Rasmussen, samt Alex
Martin Wätjen, fra Stofa.
Herman nævnte, at der var en overraskelse. Erik Jepsen blev kaldt frem, og fik overrakt blomster og gaver som tak for 25 år
i bestyrelsen. Erik er altid villig til at hjælpe medlemmerne med råd og stumper, samt øse af sin store erfaring på
generalforsamlingerne og ved henvendelser fra medlemmer. Stor applaus fra salen til Erik.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Jacob Madsen Teknisk direktør i Egedal, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 51 husstande.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.

2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Formanden fremlagde indholdet i beretningen med lidt andre ord..
Vedrørende kampagne HF-tæt sidst på året 2012, blev nævnt, at vi også ved omlægningen i januar 2013 oplevede indstråling
fra, at MUX4 fra Hove senderen sendte på en frekvens, hvor alle kanaler fra DR, på nær DR1, just også var blevet lagt. Flere
husinstallationer, der ikke var HF-tætte, fik pixelfejl eller kunne ikke se kanalerne. Senere i januar 2013 valgte Stofa, at flytte
lidt rundt igen, så det blev mere sjældne valgte kanaler der blev lagt på samme frekvenser, som det luftbårne i vores område.
Fremlægningen sluttede med: Konkurrencen er steget meget og med flere udbydere, eks. har TDC i 2012 holdt to gange
kampagner med Home Trio. Dette til trods har vi holdt stand med medlemstallet, og vi har fået flere spørgsmål end normalt,
fra folk udenfor vores dækningsområde, om man kunne kobles til. Ved indgangen til 2012 havde foreningen 1.117 medlemmer
og nu er antallet forøget til 1.160 medlemmer. Det kan være fordi vi er kommet over på Stofa, der er lidt til hver i det koncept.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.

3) Aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen.









Kassereren Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et plus på kr. 341.551,00.
Renteindtægten kr. 35.817,00 ved aftaler med pengeinstitutterne.
Vi har fået dele af vores EL-udgift tilbage. Vedr. energiafgiften, og er på ca. kr. 6.000,00 årligt.
Tab på debitorer på kr. 11.580,00 er beløb, som inkasso firmaet ikke mener at kunne få fra debitorerne.
Regulering af egenkapital med plus kr. 28.588,00, forhold fra tidligere års regnskaber, var en fejl FDA fandt da de
overtog bogholderiet. I 2012 måtte FDA konstatere, at de ikke kunne find, hvor fejlen stammer fra, selv om de har
gået bogholderiet igennem mange år bagud. Da der er tale om et beløb der i vores favør, er beløbet indgået i
foreningens kassebeholdning.
Copydan som er momsfri viste sig at være højere end afsat i budgettet, hvilket bevirkede en difference på kr.
21.963,00.
På opkrævning 2013 vil der optræde en korrektion for året 2012, men dette påvirker ikke slutbeløbet for det årlige
kontingent for 2013. Skattevæsenet og andre myndigheder kræver, at Copydan er angivet korrekt på opkrævningerne.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet.
Årsregnskabet blev vedtaget.

4) Forslag fra bestyrelsen
At bestyrelsen forhandler ny aftale med Stofa gældende fra 2014
Formanden indledte med, at det ikke var afgørende, at vi vælger bestyrelsens forslag, men det kunne være en fordel, hvis
resultatet af bestyrelsens undersøgelse bliver, at vi forstætter med Stofa – fordi så kunne alle få glæde af det allerede fra januar
2014. Aftalen som Stofa overtog fra Canal Digital udløber i den 30. september 2014. Derefter fortsatte Herman med at
fremlægge det udsendte forslag fra bestyrelsen.
Herefter accepterede de fremmødte, at foreningens kontaktperson Alex Wätjen fra Stofa, informerede om varianter i hvad
Stofa kunne byde på i forhold til det nuværende Family Mix.
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Indlæg fra Flemming Rose, Engvej 1: Hvad sker der med det tilbud Stofa sendte ud for ½ år side, hvor 15/2 MBPS
(internet) til kr. 179,00. Forsvinder det helt eller?
Svar fra Alex Wätjen: Ved evt. ændringer på internet hastigheder, vil man efter hans opfattelse sandsynligvis kunne bevare
hastigheden og prisen man har. I så tilfælde vil det ligge som et skjult produkt der ikke fremadrettet tilbydes nye abonnenter.
Hastigheder og priser fra Canal Digital vil man også her kunne holde fat i, hvis man stadig abonnerer på en af disse. Sidst i
februar vil Stofa rette hastigheder og priser på stofa.dk så der vises, hvad der fremadrettet tilbydes. Alle som har abonnement
på internet vil også indenfor få uger modtage et brev med varsel om ændringer. Den laveste gratis hastighed, som ikke blev
omtalt i præsentationen, findes fortsat. Den der ikke planer om at afskaffe.
Svar fra Herman Ransborg: De ændringer omkring internet pr. 1. april 2013, var ikke kendt da vi forhandlede med Stofa om
pakker og kanaler sidste år (2012). Derfor er der ikke sendt noget ud om det sammen med TV kanaler på hjemmesiden.
Bestyrelsen fik et nyhedsbrev om ændringer, for et par dage siden, som bl.a. informerede at de nye hastigheder og priser ville
være gældende for nye abonnementer fra 28. februar. Brevet der snart er på vej ud til berørte abonnenter blev også omtalt.
Indlæg fra Bent Mogensen, Rytterbakken 5 G: Havde på Stofas hjemmeside set, for at se WebTV krævede hastighed på
20/3MBPS og ikke muligt på 15/2MBPS, og at om vi i foreningen havde 10 % rabat på bredbånd.
Svar fra Herman Ransborg: Der er 10 % rabat grundet, at vi har Fordel PLUS aftalen.
Svar fra Alex Wätjen: *) Man kan se WebTV på alle vore hastigheder over 4MBPS, dvs. også på 15/2MBPS hvis man har
den. De fleste foreninger har lavet PLUS aftalen, og derfor vises den nye pris pr. 1. april med 10 % rabat på listeprisen.
Logger du ind på postnr. 3650 og vælger Antenneforeningen Ølstykke Vest vil du se de gældende hastigheder og priser for
foreningen, hvor der, i det viste, allerede er trukket 10 % fra standard listeprisen.
*) Alex var muligvis fejlinformeret her. Det er korrekt, at der på stofa.dk under Stofa WebTv nu står ”Stofa Bredbånd på min.
20/3 Mbps.”, hvilket må betyde, at Stofa ikke tilbyder WebTv på de skjulte hastigheder.
Indlæg fra Bent Mogensen, Rytterbakken 5 G: Det koster altså kun kr. 10,00 mdl. at gå fra 15/2 til 20/3MBPS.
Svar fra Alex Wätjen: Ja det er korrekt.
Indlæg fra Otto Fredskilde, Marienlystvej 31: Hvad er årsagen til, at vi ikke har radioprogram P4 på TV.
Svar fra Erik Jepsen: Det må være fordi P4 er et regional radio. Stofa sender samme radio signal i DVB-C ud til hele landet.
På FM har vi i dag P4 København og P4 Næstved.
Indlæg fra Kenni Asmussen, Ørnebjergvej 5 A, st. th.: Spørgsmål om nabo med pixelering på fjernsyn.
Svar fra Herman og Erik Jepsen: Indlægget burde flyttes til eventuelt eller til pausen, fordi det er udenfor dagsordenen. Der
opstår mange små problemer, som klares ved at medlemmet kontakter bestyrelsen. Eks. produkts fejls problemer for bestemte
modeller, hvor tuneren ikke kan følge med i alt det signal der er, og andre problemer med indstråling pga. HF-utæthed eller
defekte antennekabler etc. Der allerede er en dialog i gang med den omtalte nabo. For vedkommende har det har knebet med
selv at finde tid til en yderligere dialog/løsning. Også her har bestyrelsen nævnt, at vi gerne ser på problemet.
Indlæg fra Merete Damm, Svanevej 2: Havde pixeleringer, men vi lever med det fint, sådan er vi bare. Det er så dårligt.
Svar fra Herman: Forklarede forhold omkring HF-tæthed i boliginstallationen, indstråling af forstyrrende frekvenser fra
mobilmaster og systemet for brand, redning og militær.
Indlæg fra Merete Damm, Svanevej 2: Afbrød Herman – mente det var for teknisk – vores problem er bare pixeleringer.
Det kan godt være vi har indstråling og plastichætter, det er alt for teknisk for mig, men vores fjernsyn er ikke gamle de er
sprit nye.
Svar fra Alex Wätjen: Der er omdelt en brochure vedr. hus tjek, som er en rigtig god ide at benytte. Har du benytte dig af det.
For der går vi hele husinstallationen igennem, og det vil jeg anbefale dig at få udført.
Indlæg fra Merete Damm, Svanevej 2: Nej vi har ikke benyttet det.
Erik Jepsen bad Kenni Asmussen, Ørnebjergvej 5 A, st. th. og Merete Damm, Svanevej 2 komme op i pausen, da han ikke
havde haft henvendelser. Der er flere hundrede andre der har haft henvendelser til mig, og hvor jeg har hjulpet på den ene eller
anden måde, og mig bekendt har de alle fået løst deres problem.
Indlæg fra Kenni Asmussen, Ørnebjergvej 5 A, st. th.: De aftaler vi har nu kan vi komme ud af dem uden det koster
penge. Du talte om, at det ville koste at købe udstyr, som Stofa i dag har sat op i hytten.
Svar fra Herman: Aftalen med Stofa kører til 30. september 2014. En evt. ny aftale med Stofa vil sandsynligvis løbe i 2 år.
De medlemmer der har et abonnement hos Stofa, kan se bindingsperioden i betingelserne. Stofa er i øvrigt ved at lave
bindingsperioden om. Vi har DAB, hvor lejerne betaler for tilslutningen via huslejen til DAB. Her er det DAB foreningen har
aftale med vedrørende de pågældende lejligheder. Skal vi ud af aftalen med Stofa ved kontraktudløb, skal vi ikke betale Stofa
erstatning for noget, men ret meget udstyr i vores hovedstation er Stofas ejendom.
Svar fra Alex Wätjen: Ved de nye betingelser, som Stofa inden længe vil offentliggøre er der ikke en bindingsperiode for
medlemmer. I stedet vil der være en opsigelsesperiode, der hedder løbende måned plus en måned.
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Indlæg fra Eva Kristensen, Søhøj Park 10, st. lejl. 2: Jeg har den gl. Canal Digital boks, med det nye skal man så have en
Stofa boks.
Svar fra Alex Wätjen: Der ændres ikke noget på signalet og det er eksisterende produkter, så du kan køre videre.
Afsluttende bemærkninger fra Alex Wätjen. efter præsentationen:
 Enkelheden i at slå det sammen så opkrævningen kommer et sted fra
 Og det vil også give lavere priser end i har i dag på alle pakker
 De nye produkter, specielt det her Komplet som er blevet rigtig godt taget imod i de foreninger det er implementeret i,
hvor man bundler og får en samle rabat.
Applaus fra salen efter indlægget fra Alex Wätjen
Formand fremhævede, at det med forslaget er en tillidserklæring fra medlemmerne der ønskes. I stedet kunne i jo bede os
komme med tre bud på udbydere, og så få generalforsamlingen til at beslutte. Men her ville udbyderne komme med en
standard hylde vare, dvs. der er ikke forhandlet noget som helst, for vi er kun en lille forening på 1.160 medlemmer, sådan ser
de os. Går vi til Alex hos Stofa vil vi gå ind i mange detaljer med forhandlingen for at opnå det ypperste for medlemmerne og
foreningen. Måske kan vi fx få accept af bredbånd til 3Mbps, som ikke er en del af standarden. Vi vil checke alternativerne på
markedet af inden vi binder os til en ny aftale med Stofa. Kun hvis det er en fordel at fortsætte med Stofa, vil vi have en ny
aftale gældende fra januar 2014. Det er det, vi beder jer om.
Forslag fra bestyrelsen: At bestyrelsen forhandler ny aftale med Stofa gældende fra 2014
Forslaget blev vedtaget med et ja - tæt på 100 % fra de fremmødte medlemmer.

5) Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.
Herman nævnte, at et medlem havde tanker om at fremsende et forslag om at gå til tre udbydere og tilbudt medlemmet at
hjælpe med formuleringen af forslag og begrundelse. Det svarede han ikke på, men han gik til YouSee og fik dem til at lave et
tilbud som han sendte til mig, og den skulle jeg så tage mig af. Så kom der et forslag dagen efter den 6. februar, om natten til
den syvende. Her skrev jeg tilbage, at det var nu desværre for sent. Hvortil han svarede, at det var der så ikke noget at gøre
ved.

6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren: bestyrelsen indstiller, at overskuddet går ind i foreningens kassebeholdning.
Dirigenten spurgte om forsamlingens holdning til dette.
Forslaget blev vedtaget

7) Budget for det løbende regnskabsår
Budgettet blev præsenteret. Herunder også at vi afsatte 1,3 million kroner til en konto kaldet anlægsprojekt konto. Det blev
dels berørt under beretningen og budgettet for 2013.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev vedtaget

8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Formanden oplyste, at kontingentet for 2012 være på kr. 1.195,00 inkl. moms.
Årsbidraget på kr. 1.195,00 blev vedtaget.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Formanden oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe.
Formanden oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg.
Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Formanden oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg.
Erik Svendsen blev genvalgt.
Formanden oplyste, at revisor suppleant Erik Krogsgård var villig til genvalg.
Erik Krogsgård blev genvalgt.
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11) Eventuelt
Formanden fortalte, at Erik havde nogle ting med der viser hvad det er der skal til i boliginstallationen for at gøre den HF-tæt,
og undgå indstråling. Hvis der er nogle der vil se, eller har spørgsmål, er der tid til det nu, da vi er rimelig tidlig færdige.
Ligeledes vil Alex Wätjen også bevare spørgsmål.
Formanden bemærkede, at behandling af enkeltsager omkring problemer med modtagelsen, ikke løses på generalforsamlingen,
men bør løses imellem generalforsamlingerne, for det er ti gange nemmere og der er meget mere tid.
Jeg har været ude at hjælpe en del, og som jeg plejer at sige, det er alle dem der er rigtig gamle, og det er du ikke, der kan jeg
godt gå ud og hjælpe med eks., at scanne deres fjernsyn for kanaler, for alt det teknik kan de altså ikke finde ud af.
Der sidder jo en computer i det der nye fjernsyn, som man skal kende noget til. Det er meget teknik vi har fået hjem i stuerne
som er forsynet fra fællesantennen.
Bestyrelsen vil forsøge at samle de ”ildsjæle” som yder nabohjælp i nærområderne, dels for at informere, at vi påskønner,
deres indsats, dels også for at drøfte med dem, hvordan kan vi få det til at virke endnu bedre i foreningen. Vi har allerede nogle
skønne dejlige medlemmer der hjælper andre. Dem der gør noget derude vil vi gerne have et samarbejde med, for vi skal
hjælpe hinanden, det er den eneste måde vi kan få løst alle de her tekniske udfordringer. Jeg kan godt forstå, at alle ikke
overskue alt den teknik, for der er meget teknik i det. Den uformelle nabohjælp kan vi måske gøre mere ud af.
Indlæg fra Hans Werner Laursen, Ørnebjergvej 29: Jeg vil give tak til bestyrelse for i sammen med Stofa har givet os det
tilbud at få gået vores installationer igennem. Det synes jeg har været et rigtig godt initiativ, også at foreningen her har været
med til at sende tingene ud. Jeg har selv fået målt tingene igennem 2 gange, og har stadig et problem her, men nu har jeg jo
fået nogle gode kontakter her i dag i bestyrelse, som yderligere vil hjælpe mig. Det synes jeg er rigtig dejligt.
Tænk lidt over det rundt omkring, at der altså er muligheder her i bestyrelsen til at få trukket og løst nogle af de problemer vi
sidder inde med.
Så synes jeg i hele taget, at denne bestyrelse også skal have en ordentlig tak fordi, der bliver jo virkeligt gjort noget.
Nogle af de forslag de er kommet med i dag er virkelig gennembrydende. Dette at man går ind og finder ud af, kan vi
overhovedet gøre det billigere for os brugere i vores dagligdag synes jeg er genial, så tak til jer.
Applaus fra salen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 20.35 blev mødet lukket.
Ølstykke den 18/2-2013

________Signeret___________
Jacob Madsen Dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær

Der er mange gode informationer til medlemmerne på foreningens hjemmeside
www.aovnet.dk
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