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I den radio- og tv-verden, vi lever i, sker der forandringer hele tiden. I år
kunne vi så læse, at vores tv-udbyder og servicepartner, Stofa var blevet
opkøbt af Syd Energi, som er et el-selskab, der bl.a. er medejer af Waoo.
Så kunne man jo ikke fortænkes i at spekulere på, om vi nu skulle til at
skifte servicepartner igen. Men det skete dog ikke. Hvad fremtiden så vil
bringe, kan vi ikke svare på. Hvis Syd Energi skulle finde på at overtage
Waoo, som er ejet af elselskaberne, så ved man jo ikke hvad, der kan ske,
når selskabet så ejer to konkurrerende firmaer. Når jeg nævner Waoo, så
hænger det sammen med, at de kører en kampagne lige nu, hvor de lokker
med tillbud på 149 kr. for det første halve år, hvorefter der så kommer en
prisstigning. Det kan godt være besnærende at skifte udbyder, men jeg er
sikker på, at de priser Nørre Alslev Antenneforening tilbyder fuldt ud er
konkurrence -dygtige med de øvrige udbydere.
Hvad angår Stofa så er det heller ikke helt problemfrit, at modtage signal
fra dem. Igennem året har jeg modtaget mange opringninger fra
medlemmer, som var utilfredse med deres signal. Enten havde de
pixeleringer, frysninger eller, at der slet ikke var noget billede. Kanaler
faldt ud. Det er frustrerende at tingene ikke fungere, men da må jeg så til
Stofas undskyldning sige, at det ikke sjældent er en fejl hos kunden. Det
har vist sig, at jo mere moderne og krævende ting, vi putter i nettet, så
koster det på signalet. Det sidste, vi kunne læse om, var at indførelsen af
G4 mobil pr. 1.1.2013, kunne give forstyrrelser i billedet. Her inden nytår
havde vi en annonce i Nordfalster om problemet, og man kunne ligeledes
læse om det på hjemmesiden nanet.dk . Stofa har i denne anledning
tilbudt at for 199 kr. ville de sende en tekniker, som gennemgår
husstandens netværk for eventuelle fejl. Jeg ved ikke, hvor mange, der har
taget mod tilbuddet. Hvor stort problemet med 4G er, kan man vel heller
ikke svare på, da det ikke er så udbredt endnu.

Konklusionen omkring problemerne med signalerne fra Stofa er, at de nu
har været vores net igennem og erklæret, at nettet er ok. Der er
selvfølgelig nogle standere, der snart skal skiftes, men det er i
småtingsafdelingen.
Vi fik accept på at forbedre vores net med fiber og nye noder. Noder er
standere, som har samme effekt som i vores antennehus. Der er opstillet 3
nye noder, som er placeret i Skolegade og 2 steder på Peter Hvidsvej. Stofa
siger, at en node tager ca. 250 – 300 husstande. Vi har 4 til ca. 900
husstande, så det må siges, at vi nu er rimelig godt med.
I fremtiden er det tanken, at sætte flere noder på, så fiberen kommer så
tæt på kunden som muligt. De nye noder skulle gerne betyde, at signalet
er blevet bedre i vores ydreområder.
Vores aftale med Stofa udløber til næste år, så derfor har de ønsket, at vi
skulle drøfte, hvad der så skulle ske fremover. Vi oplevede jo pludselig, at
vores kontaktperson, Mark ikke mere var synlig, så nu har Jakob overtaget
hans rolle, og det har så været Jakob, der har forhandlet den fordelsaftale,
som bestyrelsen har bragt som forslag i aften.
Aftalen indeholder nyheder og rabatter på både tv, bredbånd og telefoni.
Der bliver mulighed for at:
Starte forfra i op til 48 timer.
Adgang til film arkiv.
Web to go uden for hjemmet.
En særlig attraktiv prissætning i pakke 2.
10% rabat på Stofa bredbånd
50% rabat på Stofa kort
Gratis telefon abonnement med tillægstjenester (fx vis nummer m.m.)
Desuden vil vi modsat tidligere holdninger lægge 3 betalingskanaler i
grundpakken. Det er Charlie, TV3 og DK4. I forvejen ligger TV2 i

grundpakken. Vi har fået disse kanaler til en fornuftig pris, så det ikke vil
betyde stor prisstigning i grundpakken. Det betyder derimod, at nu kan
mange med de noget dyrere pakker gå ned i grundpakken og spare en hel
del penge og så stadig se ca. 23 kanaler. Dette, ved jeg, vil have interesse
for en del ældre, da mange tidligere har spurgt, om de ikke kunne få
Charlie i grundpakken. Nu kan det lade sig gøre og så endda spare penge.
I forslaget indgår en aftale, om at Stofa fremover opkræver kontingent,
det være sig både antenneforeningens kontingent og det beløb, de enkelte
skal betale for en pakke 2 eller 3.
En anden ting er infokanalen, som beklageligvis ikke har fungeret i et
stykke tid. Den vil blive digitaliseret og Stofa vil dække 150.000 kr. af vores
udgift til fiber.
Som det fremgår af det nævnte, er der fordele for alle. Noget mere for
nogen, alt efter hvor stort et engagement, man har i foreningen. Men alle
disse ting kan vi komme nærmere ind på, når forslaget kommer til
afstemning. Hvis man ikke finder forslaget godt nok, kører vi videre, som vi
kender det i dag, og de nævnte tilbud falder væk, hvilket, jeg kan frygte, vil
medføre at nogen melder sig ud fordi, de havde håbet på disse nye tiltag.
Til slut vil jeg lige sige et par ord om tilslutningspligten. Vi har jo en del
gader, hvor der er tilslutningspligt til antenneforeningen. Regeringen
barsler med et lovforslag, som vil ophæve pligten. Det ser ud til, at det vil
ske inden for 2-3 år. Denne situation har vi drøftet i bestyrelsen, og ifølge
vores kasserer er vi i den situation, at vi være gældfri den dag, loven
træder i kraft. Det vil derfor ikke betyde, at de tilbageværende
medlemmer står med en lang næse og en stor gæld, de vil derimod være
medejere af et net, som er betalt.
Herefter har jeg kun at sige tak til bestyrelse for godt samarbejde i denne
periode. Jeg har lagt beslag på jer mange gange, men I møder trofast op og
sidder i forhandlinger i mange timer. Tak for det
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