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Til stede fra bestyrelsen: 
Simon, Birthe, Søren, Carsten og Hans. 
  
Fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen: 25 stemmeberettigede  
  
Dirigent: Jens Glavind 
  
Referent: Hans 
 
1.  
Jens Glavind blev valgt til dirigent. 
 
2. 
Beretning for Østbirk antenneforening året 2019 
 
Da vi tog arbejdstøjet på efter sidste generalforsamling, kunne vi godt se at vi står over for mange 
udfordringer vi skal tage stilling til. 
Først og fremmest, hvordan sikre vi det bedste digitale produkt til antenneforeningens medlemmer, 
nuværende som nye. 
Vi startet med at se på medlemstallet, som falder støt fra år til år, selv om vores produkter ligger i 
den billige ende. 
For at følge med den stigende brug af data til streaming, kunne vi godt se, at det er nu vi skal i gang 
med at få tilbud på en opgradering af vores internet. 
Vi fik et tilbud på en opgradering af nettet til Doscis 3,1 fra Stofa. Tilbuddet lød på ca. 3,5 million. 
Hvor vi selv skulle finanser ca. 20 % og lave en bindende kontrakt på ca. 7 år. 
Det kunne vi godt se at, det er mange penge vi selv skulle have op af lommen her og nu, samtidig 
med at andre udbyder står på spring for at tilbyde de samme produkter til en pris hvor vi ville have 
svært ved at følge med. 
Vi har også snakket om 5G, hvad kan det og hvornår kommer det, og til hvilken pris. 
Så derfor har vi sat en opgradering på antenneanlægget i bero, til vi har drøftet hvilken vej 
antenneforeningen skal vælge.  
Mere om emnet under indkommen forslag. ( Hvor vi vil uddybe mulighederne og spørgsmålene) 
Derfor begyndte vi at se på mulighederne, for enten at lade Horsens fællesantenne eller Stofa 
overtage Østbirk Antenneforening. 
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Med den viden vi har i dag, vil et salg til Stofa over en 10-årig periode være den billigste løsning 
for Østbirk Antenneforenings medlemmer. 
Mellem linierne har vi hørt fra nogle Stofa folk, at hvis vi sælger til dem, vil de snarrest påbegynde 
nedgravning af fiber i hele byen, Så kan de der ønsker en fiberforbindelse, få muligheden for at 
vælge dette. 
Samtidig med at vi er i gang med hvad der skal ske med fremtiden, fik vi en melding fra Stofa om at 
vi skulle vælge om vi vil lave en administrations aftale med Stofa, eller selv overtage opkrævning af 
alle produkter til Østbirk Antenneforenings medlemmer. 
Vi kunne hurtigt se at det vil være en alt for stor administrativ opgave selv at skulle opkræve for alt. 
Så derfor fik lavet en administration aftale med Stofa, så de fra 1/1 2020 vil opkræve alt for os. 
Dette har selvfølgelig givet en del henvendelser fra medlemmer, ikke mindst at Stofa ved en fejl 
kom til at sende en ny kontrakt til langt de fleste medlemmer af Østbirk Antenneforening. 
Da vi lavede budgettet for 2020, kunne vi godt se at vi vil få en storm af henvendelser på grund af 
den store stigning, og det skal siges at det intet har med at Stofa nu opkræver alt vedr. TV, Internet 
osv. Som medlemmer af Østbirk Antenneforening måtte have. 
Sidste år lavede vi en aftale med Stofa om at udskyde en del af den stigning vi fik forelagt, derfor 
kunne vi starte med en stigning på 6,25 kr. pr. måned. Copydan/Koda bliver dyre jo flere der 
opsiger de store tv pakker, samtidig med at betalings kanalerne igen, igen har fået en prisstigning til 
grænsen, dette  gør at vi kom frem til følgende priser for 2020. Grundpakken kr. 200,00,  pakken 2 
kr. 449 og pakke 3 kr. 625 
 
Stofa kom med en regning på ca. 120.000 kr. som vi skulle have betalt i 2018, Stofa beklaget 
selvfølgelig mange gange at de havde glemt at opkræve os for en underskrevet low  pay kontrakt. 
Dette er nu bragt i orden, så derfor kommer vi ud med et forholds stort underskud for 2019. 
Vi skal dog huske at det er på generalforsamlingen den endelig pris for året bliver fastsat. 
Så alt efter hvad vi beslutter i aften kan priserne stige yderlig, eller falde. 
Sidst men ikke mindst, en stor tak til hele bestyrelsen for det store arbejde der er lagt i årets løb. 
 
Der var spørgsmål fra salen til det faldende medlemstal. Søren kunne oplyse, at foreningen toppede 
med 821 medlemmer tilbage i 2015. I dag er der 673 medlemmer  et fald på 38 medlemmer for 
året. 
 
3. 
Birthe aflagde regnskab. 
Årets resultat er et underskud på tkr. 120, hvilket har baggrund i en manglende opkrævning på low-
pay aftalen fra Stofa for årene 2017-18 på tkr. 120. Der er slået halv skade med Stofa, og foreningen 
er blot opkrævet tkr. 63 for årene. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. 
Bestyrelsens forslag om afhændelse af foreningen til Stofa. 
 
Bestyrelsen har erkendt, at det fremover vil blive vanskeligt at drive foreningen, bl.a. med baggrund 
i faldende og lavt medlemstal, manglende finanser til udvidelse og opgradering af nettet. 
Bestyrelsens har vurderet på mulighederne, og er nået frem til, at et salg af foreningens aktiver til 
Stofa vil være det alternativ, der giver størst udbytte for foreningens medlemmer. 
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Stofa s betaling til foreningen vil være en prisreduktion på op til 600 kr. pr. medlem pr. år i 5 år. 
Hertil kommer udlodning af foreningens formue til medlemmerne, der vil blive udbetalt som en 
yderligere prisreduktion på grundpakken. 
 
Forsamlingen spurgte ivrigt ind til forslaget, og der var generelt enighed om, at et salg af 
foreningens aktiver nu, hvor de har en vis værdi, vil være en god ide. Der var ros til bestyrelsen for 
at være fremsynet og på forkant. 
 
Jens Glavind opfordrede til, at foreningen opretholdes som et kontrolorgan i de 5 år, som betalingen 
finder sted. 
 
Bestyrelsens fik enstemmigt mandat til at forhandle videre med Stofa. Selve salget skal vedtages på 
ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til senere i denne måned. 
 
5. 
Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet blev fastsat til kr. 2.400. En stigning på kr. 500 med baggrund i at foreningen tidligere 
bevidst har kørt med underskud for at reducere formuen, samt den manglende opkrævning for low-
pay aftalen. 
 
6. 
Valg af bestyrelse og suppleanter 
Carsten Dollerup og Søren Veis var på valg. Genvalg til begge. 
Jesper Bendtsen og Jens Juul Rasmussen på valg som suppleanter. Genvalg til begge. 
 
7. 
Valg af revisorer. 
Genvalg til Elsa Mikkelsen og Lone Karmark. 
 
8. 
Eventuelt. 
Søren Veis kunne meddele følgende fordeling af medlemmer: 
Pakke 1  417 
Pakke 2  94 
Pakke 3  168 
Internet  511 
Bredbånd Only  28 
 
Jens Glavind sluttede af med at takke for god ro og orden. 
 
 
Konstituering. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med uændrede poster. 
 
 


