
Referat af generalforsamling den 04. marts 2014.  

  

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og kunne konstatere at der var i alt 10  

stemmeberettigede heraf 0 fuldmagter  

  

Formanden gik herefter over til: 

Pkt. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent  

  

Til dirigent valgtes; Majbritt  Christensen , Bodsbjerghaven 12 

Stemmetællere: frafaldes  

Referent: Steen Frobenius.  

Formanden gav herefter ordet til dirigenten.  

Dirigenten kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indvarslet.  

 Pkt. 2 Formandens beretning  

Formanden fortalte at 2013 igen havde været et roligt år, men foreningen havde haft nogle 

udfordringer om hvem der var foreningens kontakt hos Stofa, da Stofa havde store 

personalerokader, det er nu løst så vi er igen kørende. 

2013 blev også året hvor tilslutningspligt via lokalplan eller deklaration for parcelhuse blev 

ophævet, og for at stille alle medlemmer lige, overvejede bestyrelsen hvordan dette kunne gøres, og 

her kunne Stofa gå ind med en administrationsaftale, hvor Stofa står for pakkeadministration 

opkrævning mm, og efterfølgende sender foreningens andel af kontingentet. Aftalen muliggjorde at 

alle medlemmer fik samme mulighed for udmeldelse. Stofa indførte samtidig mulighed for frit valg 

af kanaler ovenpå pakke 1, dette krævede dog at visse kanaler skulle lægges i pakke 1, punktet 

behandles senere under indkomne forslag. 

Aftalen med Stofa gik så ud på at Stofa senest i oktober skulle orientere medlemmerne via brev, 

men af forskellige årsager kom brevet først ud i december og medførte at nogle oplevede at få 

faktura før brevet.  I brevet var også information om kanalomlægningen 10/1 2014, dette var 

selvfølgelig ikke godt nok. Bestyrelsen har sammen med Stofa efterfølgende evalueret og vil i 

fremtiden gøre brug af vores infokanal på en mere aktiv måde, samt benytte muligheden for at 

informere via rulletekst på TV2. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 



  

Pkt. 3 Regnskab  

  

Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse.  

Formanden oplyste at revisor havde godkendt regnskabet for 2013,  

Regnskabet udviser et overskud på 57 tusinde.  

Regnskabet blev sat til afstemning.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.   

Pkt. 4. Indkomne forslag.  

Forslag fra medlemmerne: Ingen indkomne   

Forslag fra bestyrelsen:   

1) Det foreslås at ændre tidligere beslutning om betalingskanaler i pakke 1 (grundpakken) og  

lægge DK4 (HD), TV2Charlie, Kanal 5 (HD) og TV3 (HD) ned i pakke 1. 

Begrundelse:  

Da der er et ønske om større valgfrihed vil det blive muligt at få frit valg af kanaler hvis  

disse 4 programmer som helhed lægges i pakke 1. Prisøgning ialt ca30 kr/md /tilslutning. 

 Forslaget betyder at der frit kan vælges og tilkøbes (næsten) alle kanaler ovenpå pakke 1. Det vil 

også medføre at de medlemmer med  stofanet kan få WEB TV to go, dvs de kan tage deres kanaler 

med overalt i Danmark, og se TV på PC og bærbare enheder i hjemmet. 

 Forslaget enstemmigt vedtaget  

2) Bestyrelsen bemyndiges til at se bort fra de dele af vedtægterne (om tilslutningspligt) der er  

ændret ved lov, indtil nye vedtægter er godkendt.  

Begrundelse:  

Reglen om tilslutningspligt som er beskrevet i vedtægterne er ophævet ved lov pr 1/1 2014,  

men vedtægterne skal have et større eftersyn derfor er de ikke klar til generalforsamling  

2014 

forslaget enstemmigt vedtaget  



Pkt. 5 Budget 2014.  

Formanden gennemgik budgettet. Ser væsentligt anderledes ud end tidligere år idet Stofa står for 

alle opkrævninger og betalinger til udbyder, og vi kan derfor ikke vise sidste og forrige år. Vi 

budgetterer med at få 10 kr / md / medlem  til foreningens drift .  

 Estimeret til 50.000 årligt. Vi står selv for vedligeholdelse af antennehus, el og revisor mm.  Samlet 

set vil det for pakke 1 betyde uændret kontingent (foreningsdrift +programpris) hvis der ses bort fra 

pristigningen på 30 kr / md  pga udvidelsen med de 4 kanaler i pakken jævnfør punkt 4.     

Budget vedtaget enstemmigt  

  

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen.  

Der var 3 kandidater på valg.  

John Farre , Allan Wiinholt, Claus Christensen . Der var ingen modkandidater.  

Ovenstående enstemmigt valgt.  

  

Pkt. 7. valg af 2 suppleanter  

1. Suppleant: ingen kandidater   

2. Suppleant: Frafaldes  

  

Pkt. 8 valg af revisor  

Ramsø Revision: Enstemmigt valgt.  

Revisorsuppleant. Udgår da det er et firma der er valgt til revisionen  

  

Pkt. 9 valg af administrator  

Stofa blev valgt enstemmigt  

Regnskabsopgaven hjemtages og løses lokalt. 

  

 



 

Pkt. 10 eventuelt  

Der var spørgsmål vedrørende muligheden for etniske kanaler. John Farre oplyste at der min var 7-8 

kanaler der kunne tilkøbes enkeltvis efter den nye pakkestruktur var vedtaget 

 Mødet slut 19.55 


