Generalforsamling i Nørre Alslev Antenneforening 29.3.2017
Beretning
Velkommen til den årlige generalforsamling. Igen i år holdes mødet i lyset
af medlemsnedgang. Sidste år var vi 699 medlemmer, i år er vi faldet til
673 medlemmer. Jeg ved ikke om faldet skyldes prisen på pakkerne, men
vi kan i hvert fald prale af, at vi i Nørre Alslev ligger i den billige ende af
pakkepriser. Det er jo en kendsgerning, at alle foreninger oplever, at
medlemmerne vælger den dyre pakke fra og søger ned i pakke 1 eller 2.
Det er vores udbydere godt klar over og de prøver så at flytte lidt rundt
på priser og kanaler. I vores pakke 1 har vi fx fået tv 3 puls og i pakke 2
har man flyttet den populære kanal 3+ ned i denne. Men det er ikke det
eneste, man har ændret. Nu kan man jo få bredbånd uden at skulle
modtage tv signal. Stofa har ligeledes skruet optil 2/1 mbit for det gratis
signal. Ikke meget, men det er da nok til de, der kun bruger det til bank og
post.
Pakkepriserne i år er 185 kr. for pakke 1 og 370 kr. for pakke2, pakke 3
koster 530 kr. Disse priser fik vi forhandlet os frem til idet vi var af den
overbevisning, at nu måtte disse store prisstigninger stoppe. Det indebar,
at vi kun fik en prisstigning på 5 kr. i pakke 1 og 3. Men pakke 2 steg 35
kr., hvilket primært skyldes kanal 3+. Pakke 3+ koster normalt 50 kr., men
vi kunde holde stigningen på 35 kr.
Hvordan er året så gået rent drift og signalmæssigt. Vi havde en periode,
hvor der var noget ustabil drift med mange nedbrud, men det skulle være
ovre nu, vi hører ikke meget fra medlemmerne om dårligt signal. Hvad
angår dårligt eller manglende signal måtte jeg for øvrigt gøre Stofa
opmærksom på, at de skulle meddele bestyrelsen problemet så hurtigt
som muligt, således at vi er klædt på, når medlemmerne ringer til os med
signalproblemer.
Hvis vi ser på nytårsaften, så skal vi være glade for, at vi ikke har You See
som programleverandør. Her gik det jo i sort i store dele af landet den

aften. Årsagen er endnu ikke klarlagt, men hvis det var en bevidst
handling fra en medarbejder, så er det jo svært at forhindre uanset, om
man hedder Stofa eller You See.
Hvilke nyheder kommer der så til i 2017?
Pakke 3 får 2 nye programmer Comedy Central og den nye Viasat 4k ( kun
synlig med 4k Tv)
Udover det kommer mulighed for Bland selv ( at købe 8-16 eller 32
kanaler valgfrit oven i pakke 1)
Appel TV4 med mulighed for Stofa App. Fra november.
Start forfra vil være inkluderet i alle pakke 2 og pakke 3 tv kunder med
Web TV.
Start forfra + udvidelse til 48 timer.
Det er nogen af de ting Stofa arbejder med.
Alle de tekniske ting havde Birger og jeg mulighed for at opleve samt
meget andet elektronik i fremtidens verden, da vi var på en Stofatur til
IFA- messen i Berlin, her viser de simpelthen alt det nye, der rører sig
inden for - ja alt elektronisk.
Man har jo nok bemærket, infokanalen er gået i sort. Den gik i stykker og
efter aftale med ham, vi købte den af, besluttede vi at lukke den, da det
ville koste 10.000 kr. at reparere den. Så fremover lægger vi beskeder på
hjemmesiden. Det var for øvrigt også et problem, når signalet var nede,
var infokanalen også død.
Bestyrelsen har et forslag til navneforandring. Vi hedder Nørre Alslev
antenneforening, men vi har ingen antenner, så vi drøftede et
navneskifte.
Vi foreslå, at foreningen ændre navn til Nørre Alslev Net.

Vores aftale med Stofa kan opsiges til 1. november, med endelig udløb
november 2018. Det bevirker jo at nogle af de andre udbydere banker på
for at fortælle om deres fortrinligheder. Bestyrelsen lytter da til disse og
vil naturligvis kigge på deres tilbud, men vi gør intet overilet og vil til
enhver til tage medlemmerne med på råd,
Til slut tak til bestyrelsen for et godt arbejdsår, hvor der heldigvis ikke har
været de store problemer.
Bestyrelsen marts 2017
Jørgen Fogtmann

