Information fra bestyrelsesmøde 20.01.2015 i Middelfart Antenneforening (MA)
Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Jan Thagaard (JT), Jette Rosenberg (JR),
Karsten Svenningsen (KS), + suppleanterne Benjamin Fritz-Jensen og Jørgen Jørgensen.
Fraværende: John Hansen (JH) og Marianne Thomsen (MT).

250. Palle Jensen (PJ) og Tom Andersen (TA) fra Stofa præsenterer nyt tilbud
PJ havde ønsket - sammen med TA - at præsentere tilbuddet for bestyrelsen fordi materialet
med de mange bilag kunne virke lidt uoverskueligt. TA havde i forbindelse med afleveringen
af tilbuddet den 16.01. gennemgået det for BH.
Iflg. aftale med Kim Falkenhard fra Stofa, have vi i mail af 06.12. formuleret vores ønsker til et
evt. fremtidigt samarbejde:
1. Lavere og mere konkurrence dygtige priser på tv-pakker i forhold til indholdet
2. Tilbud på alternativ pakkesammensætning med TV 3+ i mellempakken
3. Tilbud på en fire-pakkestruktur med en ny minipakke med alene TV 2 som betalingskanal
4. Mulighed for af web-tv med start-forfra mv. for medlemmer der ikke har Stofa-bredbånd
5. Billigere kortpris (engangsbeløb)
6. Billigere internet til fx 99 kr. for en 15-20 MB-forbindelse
7. Tilbud på levering af tv-programmer, hvor MA- driver internetforretningen.
Samtidig have vi bedt om følgende oplysninger:
A. Oppetider for fordelt på tv, internet og digitale tjeneste for i 4. kvartal af 2014
B. Henvendelsesfrekvens til kundesupport i samme periode
C. Gennemsnitlig ventetid ved henvendeler til kundesupport
D. Antal mistede opkald, der ikke er nået igennem
E. Problemløsningstid.
PJ gennemgik tilbuddet fra Stofa med følgende bemærkninger:
Ad. 1. Stofas standard pakker, der giver følgende pakkepriser
1) ca. 1.750 kr. - 2) 3.900 kr. (fast) - 3) ca. 6.000 kr.
Ad. 2. Pakkepriser 1) ca. 1.750 kr. - 2) ca. 4.300 kr. - 3) ca. 6.000 kr.
Mulighed for Fritvalg, Start forfra+ og Web-tv to go bortfalder.
Ad. 3. Giver efter Stofas vurdering ikke helt mening. Pakke 2 og 3 bliver op til 30% dyrere.
Desuden er der øgede omkostninger til flere filtre, der lægger beslag på kanalplads.
Ad. 4. Ingen mulighed af kommercielle årsager.
Ad. 5. Kortgebyret for fritvalgsudbuddet er bortfaldet pr. 01.11.2014.

Ad. 6. Stofa har for øjeblikket en gratis bredbåndsforbindelse på 1/0,5 MB.
Ad. 7. Pakkepriser 1) ca. 1.500 kr. - 2) ca. 3.600 kr. - 3) ca. 6.000 kr. - Ingen udgift til
Fordelspakken, og dermed ingen adgang til Fritvalg, Start forfra+ og Web-tv to go.
Forskellige spørgsmål var afklaret under vejs og synspunkter udvekslet.
Der var ikke tid til at gennemgå de forskellige bilag vedr. punkterne A.-F. Det samlede
materiale sendes til bestyrelsen.
251. Reaktion på tilbud fra Stofa
Samtidig med PJ og TA forlod JT mødet.
Det var den generelle opfattelse i bestyrelsen, at det var en tynd kop te, som det ikke havde
været nødvendigt at komme til stede for at præsentere.
JR havde forventet, at vi på mødet havde fået præsenteret Stofas krav på frigørelsesbeløb.
BH oplyste, at vi først er blevet lovet opgørelsen til 31.01.
252. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17.12.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
253. Tilbagemelding fra YouSee og Glenten
BH udleverede kopier at svar fra YouSee og Glenten.
BH forsøger til næste møde at lave et skema med en sammenligning af oplysningerne fra
Stofa, YouSee og Glenten.
254. Orientering fra møde med TreFor den 15.01.
KS orienterede fra mødet, hvor også BH og BJ havde deltaget.
Da YouSee - som overtager driften af nettet - ikke har eksklusivret på programleveringen i
nettet, kan man forestille sig en løsning, hvor vi bliver indholdsleverandør og derved udvider
antenneforeningen.
Vi har aftalt med TreFor, at de inden vores næste bestyrelsesmøde 16.02. skal komme med et
tilbud med udgangspunkt i de ønsker, som Stofa har fået.

255. Fremtidig samarbejdspartner - Næste skridt?
For at have det bedst mulige sammenligningsgrundlag, skal vi inden næste møde se hvad vi
kan opnå hos Stofa i fortsættelse af vores forhandlinger i efteråret. Desuden skal vi have
Stofas krav på frigørelsesbekendte på bordet, så vi kender ”worst case”. Vi skal også have
afklaret situationen overfor vores alternative muligheder i relation til kravet fra Stofa.
Desuden bør en beslutning træffes af en fuldtallig bestyrelse.
256. Forberedelser til generalforsamlingen den 09.03:
JR oplyste, at vi forventer et årsresultat før afskrivninger på ca. 600.000 kr.+ provision af
trafikomsætningen på digitale tjenester.
BH udleverede budgetudkast med sammenligning af vore nuværende kanaludbud med Stofas
grundudbud. Vi kan spare ca. 60 kr. pr. medlem ved at pille 8 kanaler ud af den lille pakke.
Desuden kan vi spare ca. 150 kr. ved at fjerne de ekstrakanaler, vi har med i pakke 3.
Som udgangspunkt ønsker vi ikke at fjerne programmer. Det vil give en prisstigning på den
lille pakke på ca. 100 kr. Pakke 2, som har en fast Stofapris stiger med ca. 300 kr. og den store
pakke med ca. 400 kr.
På generalforsamlingen vil vi fremsætte et alternativt forslag, hvor vi i pakke 3 fjerner vores
ekstrakanaler og samtidig oplyser en fritvalgspris på disse.
I forhold til prisen på Stofas egne anlæg vil vores pris på pakke 1 blive ca. næsten 400 kr.
billigere, mens pakke 3 bliver tilsvarende dyrere. - Begge med flere programmer. Med samme
indhold ville pakke 1 bliver ca. 450 kr. billigere og pakke 3 ca. 250 kr. dyrere. Vi er imod at
lade pakke 1 betale for en lavere pris på pakke 3 som Stofa gør.
Der var ikke fra bestyrelsen forslag til generalforsamlingen, fx om vedtægtsændringer.
257. Samgravning med Middelfart Kommune i Østergade
Ved det nye rådhusbyggeri bliver der et stort kloakeringsarbejde i Østergade. Kommunen har
henvendt sig om samgravning. Fra Stofa har vi den 14.01. fået en overslagspris på ca. 120.000.
Heraf udgør gravearbejdet ca. halvdelen. Deltagelse forventes at spare ca. 114.000 kr.
BH har bedt Brix & Kamp vurdere materialet fra Stofa. De har anbefalet at gå med. Ved flere
ledningsejere bør der kunne spares yderligere ca. 20.000 kr. Svarfristen var 16.01. Projektet
og overslagsprisen blev kort drøftet efter mødet med TreFor den 15.01. Vi har herefter sagt ja.

258. Bordet rundt, herunder medlemshenvendelser, hjemmeside mv.
Der er siden sidste møde modtaget 7 mails fra medlemmer + 14 andre. Der har kun været få
henvendelser på medlemstelefonen.
På foranledning af KS drøftede vi nyhederne på vores hjemmeside. Umiddelbart set det ud til,
at der kun har været to nyheder i 2014. Det skyldes at nyheder, der ikke længere er aktuelle,
er fjernet fra oversigten. BH opfordrede KS til at lade alle offentliggjorte nyheder være synlige,
for at dokumentere antallet af nyheder. En af de seneste mails efterlyser også flere nyheder.
259. Fra formanden
- Status på voldgiftsag. Sagen et indledt og vi afventer opgørelse over kravet fra Stofa, som de
har lovet at levere senest 31.01.
- Aktuel medlemsstatus (vedhæftet) viser endnu engang et fald i antallet af medlemmer, der er
opgjort til 5.949 pr. 15.01.
- Orientering fra møde med Michael Madsen fra Stofa 19.01. BH har med Stofa drøftet forskellige fakturaer, som vi fik tilsendt i december. Der er overvejende tale om beløb, der skal
viderefaktureres.
260. Eventuelt, herunder emner til næste møde den 16.02.
På næste møde forventer vi at kunne vælge fremtidig samarbejdspartner når vi kender Stofas
krav til frigørelsesbeløb mv. jvf. punkt 255.
Desuden bliver generalforsamlingen den 09.03. et hovedemne med beretning, regnskab,
budget og forslag til kontingent mv.
For referatet:
Bent Hørby - 25.01.2015

