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Beretning til den ordinære generalfor-
samling den 19. februar 2015

Velkomst
Jeg vil på bestyrelsens vegne byde velkommen til 
Svendborg Antenneforenings ordinære general-
forsamling.

Medlemmer
Foreningen tæller nu 2007 medlemmer, heraf 
kommer 98 medlemmer fra Hotel Christians-
minde, der køber signaler fra os og distribuerer 
dem i eget net.

Vi må konstatere, at vi har haft en tilbagegang 
på 83 medlemmer i 2014. Tilbagegangen 
skyldes, at vi er udsat for en meget hård konkur-
rence fra andre udbydere.

Forsyningsområde. Forsyningsområdet er ikke 
udvidet i 2014.

Tilbud til medlemmerne
Foreningen har med baggrund i den seneste 
programaftale med Stofa af 1. april 2014 tilbudt 
vore medlemmer 24 analoge og 50 digitale kan-
aler, 17 radiokanaler og DAB radio i 2014.

Tv kanalerne er fordelt i tre programpakker.

· Lille pakke har 8 analoge og 32 digitale kana-
ler.

· Mellempakken har ud over den lille pakke 13 
analoge og 14 digitale kanaler.

· Fuldpakken har ud over lille og mellempakken 
3 analoge og 5 digitale kanaler.

· 17 radiokanaler, og DAB radio der kan beny-
ttes af alle.

Foreningen har tilsluttet sig Stofa’s fordelsaftale 
2,0. Hvilket betyder:

· Stofa uden beregning leverer de digitale bo-
nuskanaler. Vi skal dog betale Koda og Copy-
dan afgifter for kanalerne.

· Alle medlemmer kan fra 1. januar 2015 få en 
1 Mbit internetforbindelse med frit forbrug.

· Stofa tilbyder fra 1. februar 2015 internet-
forbindelse med hastigheder fra 40/5 - 300/40 
Mbit. Priser mv. kan ses på Stofa’s hjemmeside 
stofa.dk

· Alle Stofa’s bredbåndskunder med en has-
tighed over 20 Mbit får adgang til Web TV 
inden for hjemmets fire vægge.

· Alle medlemmer kan få IP-telefoni abonnement, 
hvor der kun skal betales for samtaler, eller et 
abonnement, hvor man kan ringe gratis til samt-
lige fastnet numre i hele Danmark bortset fra 70 
numre til en månedlig pris på kr. 50,-

· Her ud over tilbyder Stofa en smartboks, som 
har flere fordele blandt andet start forfra, optage 
og leje film m.m. Der ud over er der muligheder 
for frit valg af kanaler, muligheder og priser kan 
ses på Stofa’s hjemmeside stofa.dk

Året 2014
Året begyndte med at vores bogføring og op-
krævning af kontingent fra 1. januar blev over-
draget til FDA som omtalt i beretningen i 2014.

I forbindelse med at opkrævningen fremover bliv-
er varetaget af FDA skulle alle medlemmer have 
et nyt medlemsnummer.

Derfor blev opkrævningen for 1. kvartal udsendt 
på papir. Det bevirkede, at alle medlemmer 
skulle have ulejlighed med at tilmelde betalingen 
til PBS på ny. Vi skal beklage den ekstra ule-
jlighed.

Stofa havde gennem længere tid anmodet om 
at få mere plads i vores anlæg, fordi de digitale 
tjenester med Internet, start forfra, leje af film og 
telefoni kræver mere plads
Vores tv-kanaler kræver også mere plads, fordi 
flere kanaler sendes i HD kvalitet.

For at tilvejebringe den nødvendige plads, blev 
der lukket 9 analoge kanaler i lille pakke den 1. 
april i forbindelse med kanalomlægningen.
Foreningen udsendte kort før 1. april en medde-
lelse til alle medlemmer med en orientering om 
kanalomlægningen og lukning af de ni analoge 
kanaler. Meddelelsen indeholdt også en kanal-



oversigt over de analoge og digitale kanaler i 
anlægget.
Kanalomlægningen gik langtfra gnidningsløst. 
Den medførte mange henvendelser til foreningen 
og Stofa. Årsagen til problemerne var affødt af, 
at vi havde valgt en løsning med at beholde 24 
analoge kanaler i anlægget. Det bevirkede, at 
nogle digitale kanaler blev placeret på meget 
følsomme områder.

Et af de helt store problemer var, at mange ikke 
kunne modtage DR 2, DR 3, DR K, DR Ultra og 
DR Ramasjang. Kanalerne var/er i vores net.
For at gøre det endnu værre, var Stofa på det 
tidspunkt, ved at overtage omkring 70.000 
kunder fra SE. Det medførte lange ventetider for 
de medlemmer, der kontaktede kundeservice for 
at få hjælp.

Programafstemning
Vi har ikke holdt programafstemning i 2014, 
fordi den sidste afstemning gav meget små æn-
dringer.
I forbindelse med kanalomlægningen den 1. 
april, flyttede vi TV 2 Charlie og DK 4 ned i lille 
pakke og udskiftede børnekanalen til Disney 
Channel.
Formålet med at lægge de to nævnte kanaler 
ned i lille pakke, var at give pakken et bredere 
indhold, således at flere ville kunne klare sig 
med den lille pakke. Projektet lykkedes. Der var 
ca. 100 medlemmer, der skiftede fra mellempa-
kken til lille pakke.

Kanaler
Tv 2 besluttede i slutningen af 2014 at lukke TV 
2 Film den 9. januar 2015, fordi man kunne 
måle sig til, at der var for få, der så kanalen. 
Kanalen blev simpelthen overhalet af Netflix.
Den ledige kanalplads har TV 2 valgt at an-
vende til en ny sportskanal, TV 2 Sport, da de 
havde en del sportsrettigheder, som de ellers 
ikke kunne komme til at udnytte.
Bestyrelsen har valgt at erstatte TV 2 Film med en 
anden filmkanal Silver HD, der dog af tekniske 
årsager, kun bliver sendt digitalt.
TV 2 Sport kan fra starten ses på Stofa’s ek-
strakanal, der kan ses af alle. Her vil kanalen 
blive til 1. marts og i den tid er den gratis.
Efter den periode vil kanalen blive placeret i 
vores fuldpakke sammen med de øvrige sport-
skanaler.

Analog sluk
På generalforsamlingen i 2014, blev det god-
kendt, at foreningen slukker for det analoge 
signal 1. april 2015.

Det analoge sluk var annonceret til d. 1. april, 
men da denne dato er dagen før påske, har vi 
sammen med Stofa valgt at udskyde det analoge 
sluk til d. 7 april, da det så vil være meget lettere 
at få hjælp, hvis der er behov herfor.
Forberedelsen af det analoge sluk vil komme til 
at foregå på følgende måde:
I perioden d. 9. til d. 14 marts vil alle medlem-
mer modtage et orienteringsbrev udsendt med 
Post Danmark.
Der vil blive indrykket to helsiders annoncer i 
Uge Avisen d. 24.03 og d. 31.03.

Fordelsaftale 3,0. I kan af dagsordenen til gene-
forsamlingen se, at bestyrelsen stiller forslag om, 
at foreningen skal tilslutte sig Stofa’s fordelsaftale 
3,0 fra d. 1. april 2015. Det vil samtidig betyde 
en del ændring i kanalmønsteret.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at bestyrelsen indtil 
nu har været meget afvisende overfor at tilslutte 
sig fordelsaftale 3,0 på grund af de betingelser, 
der var knyttet til aftalen.
Hvorfor så forslaget.
Der er åbnet mulighed for, at foreningen selv kan 
bestemme sin økonomi. Det var en af de store 
knaster tidligere.
Vi kan næsten holde prisen på lille pakke i ro.
Kanalprisen på mellempakken falder med ca. kr. 
24,- pr. måned.
Fuldpakken vil stige, men kanalen får et bredere 
indhold.

Hvis vi bibeholder vores nuværende programpa-
kker, vil priserne stige ret meget.
Alle medlemmer får med fordelsaftale 3,0 ad-
gang til Web TV To Go, hidtil har vi kun haft ad-
gang til Web TV inden for hjemmets fire vægge.
Ved at vi tilslutter os fordelsaftale 3,0 får vores 
medlemmer, som har en Zaptorboks, mulighed 
for Start Forfra med indtil 48 timer tilbage.
Mulighed for Frit valg oven på den lille pakke.

Teknik
Jeg har tidligere nævnt, at kanalomlægningen i 
2014 langt fra gik som forventet.
Jeg skal ærligt indrømme, at hvis vi kunne skrue 
tiden tilbage, havde vi ikke valgt den løsning 
med delvis slukning af de analoge kanaler.



En af de ting vi har lært efter kanalomlægningen 
1. april er, at det har en stor betydning om ens 
antenneinstallation er i god stand.
Den tid, hvor vi selv kan etablere en antennein-
stallation, er ved at være forbi.
Er der problemer med tv signalerne har Stofa 
et godt tilbud, der giver mulighed for at få en 
tekniker til at gennemgå antenneinstallationen for 
kr. 299,- inkl. moms. Evt. reparationer kommer 
her ud over.

Stofa har i slutningen af året 2014 gennemgået 
anlægget, og konklusionen er, at vi har et godt 
og velfungerende anlæg.
Der er dog en bemærkning om, at vi burde 
udskifte de D 3 forstærkere, der er potentiometer-
reguleret for at sikre en mere stabil drift.
For at vi kan fastholde en fortsat god og stabil 
drift af vores anlæg, får vi udarbejdet en inves-
teringsplan, så vi sikrer at de investeringer, vi 
fremover skal foretage, bliver foretaget i den 
rigtige rækkefølge.

Masten
Vi har kontrakt med Telia, Stofa og Telenor om 
udlejning af plads til mobilantenner og parabol-
er i masten.

Økonomi
Jeg er glad for at kunne sige, at foreningen har 
en ganske god og robust økonomi. Vi har en 
pæn kassebeholdning.

Omgivelserne
Det er en spændende tid, vi som tv brugere be-
finder os i. Der sker mange nye og spændende 
ting omkring os.
Vi er udsat for hård konkurrence fra følgende:
TDC, der udsendte et luftfoto af din bolig, med 

invitation til at komme til åbent hus i Borgerfore-
ningen.
Boxer reklamerer meget intensivt, og de har styr-
ket deres position her i byen.
Der ud over er der en række selvskaber, der ud-
sender programmer, der modtages på parabol.
Sydfyns Intranet er hele vejen rundt om os og så 
småt begyndt at bevæge sig ind i vores forsyn-
ingsområde.

Fremtid
Det kan være svært at spå om fremtiden, men et 
er sikkert, prisen på tv kanaler vil blive ved med 
at stige især sportskanaler. Det er som om pro-
gramudbyderne tager for givet at dem, der vil se 
sport, bare betaler, hvad der bliver forlangt.
Kanaludbyderne flytter også rundt på sportsret-
tighederne for at få solgt deres kanaler. Som 
eksempel kan nævnes, at SBS hat købt retten til 
at vise alle kvalifikationskampene i fodbold fra 
efteråret 2014. Danmark ude og hjemmekampe 
vil blive vist på Kanal 5, øvrige kampe vil blive 
vist på Kanal 6.
I min beretning 2014 nævnte jeg, at bestyrelsen 
ville arbejde på at udforme nogle nye vedtægter 
i 2014. Vores vedtægter er fra 1998 og trænger 
til et eftersyn. Vi fik startet på arbejdet, men blev 
ikke færdige. Arbejdet vil blive fortsat i 2015.

Afslutning. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for 
godt samarbejde i året, der er gået.

Jørgen Hansen.


