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Formandens beretning: 

Velkommen til denne generalforsamling. Det er jo ikke mere end knapt et halvt år 

siden vi afholdte den udsatte generalforsamling pga. corona lukning. Men nu er vi 

på rette spor igen.  

Det har jo været en træls tid for alle og ikke mindst for foreninger som vores. Vi kom 

igennem, og nu fungerer tingene igen. Det er derfor ikke blevet til mange møder i 

den forgangne periode, men der er dog sket flere ting. 

Vi arbejdede med et større reklamefremstød, da vi må konstatere at medlemstallet 

er faldende. Der var flere forslag på bordet. Det endte med, at vi i første omgang 

valgte at få trykt nogle flyers, som så er blevet uddelt til de ejendomme inden for 

nettet, som ikke et medlem af foreningen. Flyerne kører på det samme tilbud som 

løber hen over skærmen stort set hver dag. Stofa som hjerte med tilbud på 299 kr. 

for et halvt år med 23 kanaler og internet. 

Det er så tanken, at vi følger op på denne kampagne senere på året. Her planlægger 

vi bl.a. er arrangement i anledningen af foreningens 50 fødselsdag. I juni vil vi 

invitere medlemmerne på lidt at drikke og spise samtidig med at Stofa er til stede og 

præsenterer de ydelser, de kan levere. Derudover påtænker vi at lave konkurrencer 

hvor man kan vinde præmier. Der vil også blive tænkt på børnefamilierne.  

Nu til noget helt andet. Vi har fået lavet en ny hjemmeside. Jeg ved ikke om flere af 

jer har været inde på siden. Jeg synes den en god og informativ. Vi kan prøve at 

kører siden igennem på skærmen her i hallen. 

Hvad med nettet? Kører det godt alle steder? Vi har jo fået renoveret alle skabe og 

opgaveret til doxis 3,1 så alle skulle få et bedre signal og mulighed for større 

hastighed på internettet. Hvis der imidlertid stadig er problemer så kontakt Stofa 

som så kan måle det præcise signal hos den enkelte forbruger.  

Vi fik jo at vide, at priserne ikke ville stige i det kommende år hos Stofa. Det har også 

holdt stik. Men udefra kommende prisstigninger har gjort at selve foreningens 

økonomi er presset, så vi bliver nødt til at hæve kontingentet i alle pakker. Det er 

blandt andet de stærkt stigende strømpriser, der giver udslaget. Men hele 

økonomien vil Willy komme ind på senere. 



Jeg vil slutte med at sige, at de arrangementer, vi planlægger, vil blive lagt ud på 

hjemmesiden, og vi vil også være at finde i Ugeavisen.  

Tak til bestyrelsen for gode møder og tak til revisorer og dirigent for godt arbejde. 

 

 


