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Velkommen her til fælleshuset, som igen i år lægger lokale til vores årlige
generalforsamling.
2015 har været et år, hvor vi igen har kunnet konstatere, at vores
medlemstal er faldende. Det er en udbredt tendens, som jeg har
bemærket også er gældende hos andre antenneforeninger. Jeg er jo også
formand for FDA region Sjælland og her møder jeg jo de andre foreninger,
som oplever det samme, som vi gør. Hvad er så årsagen? Priserne er nok
blevet for høj, når prisen på stor pakke er oppe på mellem 500 og 600 kr.
så har vi nok nået smertegrænsen for, hvad medlemmerne ønsker at
betale. Desuden er der flere der streamer tv og henter det de ønsker på
computer. Der jo også åbnet mulighed for valgfri kanaler. Det er en
udmærket løsning for nogen, så er der mulighed for at vælge den lille
pakke til 180 kr. og så tilvælge et par ekstra kanaler, som måtte have
interesse. Det betyder alt andet lige, at man kan holde sig langt under den
dyre pakke. Det oplever vi også at flere og flere vælger at gøre.
Det er ikke fordi Nørre Alslev Antenneforening prismæssigt ligger i den
dyre ende. Jer har her en avisartikel, hvor man har sammenlignet priser i
flere selskaber. Her er Stofa billigere en både YOU SEE, TDC, WAOO,
BOXER og TELIA, så det kan ind imellem forbavse mig, at der er
medlemmer, der skifter. Men det skyldes måske, at de øvrige selskaber
ofte har et 3-6 måneders tilbud til meget lav pris. Men det bliver jo
hverdag igen og så falder prishammeren igen. Men, som jeg siger, når et
medlem ønsker at skifte til en anden udbyder. Du er altid velkommen
tilbage.
Priserne på vores 3 pakker er i år på 180 kr. for den lille pakke med 27
kanaler, pakke 2 koster 335 kr. hvilket er det samme over hele landet i
Stofa foreninger. Pakke 3 koster 529 kr., hvilket er et prisfald på 10 kr.

Hvordan kører så foreningen. Jo den kører godt, vi har haft et år med
meget få reparationer. Hvilket også vil fremgå af regnskabet. Men det er
jo ikke ensbetydende med, at der ikke har været problemer undervejs.
Det er ikke så sjældent, at der er medlemmer, der ringer og klager over
deres signal flimre eller pixelerer, jeg kan så henvise til Stofas kundelinie.
Her sidder en del mennesker som kun har den opgave at hjælpe jer. Men
det er jo ikke altid, at det drejer sig om fejl. Stofa har jo haft et par
kanalomlægninger og så er lille fru Jensen på den. Fordi hun ikke kan
indstille fjernsynet bagefter og en radiotekniker tager rask væk 300 kr. for
at genindstille fjernsynet igen. Det har vi drøftet i bestyrelsen og vi
tilbyder fremover at hjælpe med indstillingen hos de, der ikke kan eller
har mulighed for hjælp fra familie og venner. Det kan gøres for et
symbolsk beløb.
Der varet større nedbrud i løbet af året på over 24 timer. Det var ikke
Stofas skyld. En hovedledning blev gravet over i Mogenstrup, her var man
så i tvivl om, hvis ledning det var, og det viste sig at være en
cabelconfiber, som efterfølgende måtte samles. Det tog tid. Vi får vores
signal fra Kastrup Nedre Vindinges antennehus, så, når der problemer
med nettet, er det ikke altid her hos os, den er gal.
Man skal også være opmærksom på, at fejl på skærmbilledet kan skyldes
ens eget ledningesystem med utætte stik. Det har ofte vist sig, når
stofamanden kommer ind i hjemmet og måler det igennem, at der er
forældede stik. Det kan være en væsentlig årsag til et dårligt billede. Hvis
en nabo så bruger et eller andet elektrisk apparat kan det påvirke dit
skærmbillede.G4 mobil kan også påvirke dit fjernsynssignal, så det er
vigtigt ar dit eget net er ok.
Stofa tilbyder jo et fulstædigt tjek af husets net for en rimelig pris.
Medlemstallet er nu nede på 699, hvilket er en nedgang på 33
medlemmer. Nogle er flytte andre er døde og resten har valgt andre
udbydere. Jeg håber, at dette frafald stopper og vi får øget vækst igen. Vi

vil i hvert fald i bestyrelsen arbejde på at vores aftaler med Stofa vil
forbedres og være til medlemmernes fordel.
Hermed vil jeg slutte med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde
på møderne, selvom vi ikke altid er lige enige om tingene.
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