Orientering fra bestyrelsesmøde 27.06.2016 i Middelfart Antenneforening (MA)
Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH),
Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) Marianne Thomsen (MT) og suppleanter
Jan Thagaard (JT) og Jørgen Jørgensen (JJ). - Indtil punkt 367 tillige Tom Andersen Stofa (TA).

363. Anlægget efter programomlægningen
I forbindelse med sidste kanalomlægning har der været en stigning i antallet af henvendelser
til Stofa. TA fra Stofa forklarer det med, at flere kanaler er skubbet op i et højere frekvensområde. Det er gjort for at få plads til bl.a. MitTv. Flere af vores medlemmer har fået problemer med signalet. Det skyldes ofte, at stikledningen på egen grund ikke opfylder afstandskravene, men er for lang.
Det koster 1.200 kr. plus moms, at få en ny stikledning. Det er ikke alle, der vil betale det, så
Stofa har tilbudt, at levere en ny stikledning på prøve. Så kan medlemmet få bevis for, at det er
den private stikledning, der er problemet. Man skal selv sørge for nedgravning på egen grund.
Det er ikke foreningens eller Stofas ansvar, hvis der oprindeligt er trukket en ledning, som
ikke opfylder kravene.
Andre gange skyldes problemet gamle/utætte antennestik i huset. På grund af den stadige
udbredelse af mobilteknologien stilles der i dag større krav til tætte stik pga. indstråling.
Langt de fleste henvendelser om signalproblemer løses af Stofa med et enkelt besøg. Når det
I få tilfælde ikke lykkes, ønsker vi, at Stofa følger op og rapporterer evt. problematiske
situationer til foreningen.
364. Projekt klimabyen
Foreningens forsyningskabler kan blive berørt af kommunens arbejde med Klimabyen.
Da vores kabler ligger i lånt jord, kan kommunen kræve at de evt. flyttes. Kommunen indkalder til ledningsejer møde, hvor der ofte skal reageres så hurtigt, at Stofa ikke kan nå at
leveret tilbud på arbejdet.
Iflg. TA kan Stofa levere et budget over forventede udgifter. Derefter vil Stofa udføre arbejdet
efter regning.
Kommunens budget rækker tilsyneladende ikke til hele den planlagte investering i 2016, så
det samlede arbejde kommer til at strække sig over længere tid. Det betyder, at vores udgifter
i første omgang bliver mindre end antaget.
I forbindelse med de kommende investeringer i udbygningen af vores net, vil vi sørge for at
det bliver koordineret, så vi udnytter mulighederne for samgravning.

365. Igangsætning af moderniseringsplan
Med indkaldelsen var tilsendt de tilbud fra Stofa som vi modtog samme dag som sidste møde
den 09.05. hvor tilbuddene blev udleveret og kort gennemgået.
Tilbud på nodeneddeling i område A med etablering af 9 nye fibernoder (ca. 250 husstande
pr. node) + fremføring af fiber til ø-kvarteret.
Tilbud infrastruktur til 30 stk. nye noder langs redundant fiber.
TA har lovet at sende pris på gravning pr. meter i forskelligt underlag. Det kan vi bruge til
sammenligning med pris fra lokal leverandør. TA tror ikke vi kan indhente bedre priser på
gravning.
Der blev nedsat et udvalg bestående af BH, BJ, BL og KS, der bemyndiges til at træffe beslutning om vilkår for accept af Stofas tilbud på nodeneddeling i område A på grundlag af
supplerende oplysninger til fx prissammenligning.
366. MitTv
På vores sidste møde, havde vi et par punkter i kontrakten for MitTv, som vi ikke kunne
acceptere.
Disse punkter er nu præciseret, så vi kan underskrive kontrakten. Jvf. aftalens punkt 4.2. har
TA bekræftet, at Stofas årlige betaling på 300 kr. gælder for alle – også selvom man ikke
tidligere har været medlem.
Derimod betales ikke et særskilt tilslutningsbidrag, som vi har enige om generelt at frafalde,
når vi ikke har udgifter ved en tilslutning.
Stofa laver en allonge til kontrakten vedr. punkt 5.7. hvor de afstår fra at kunne kræve
kapacitetsudvidelse i forhold til MitTv. Afståelsen gælder indtil udgangen af 2017, hvor vores
kontrakt med Stofa udløber.
TA sender nye aftaler til underskrift, hvorefter vores med medlemmer kan tilbydes MitTv fra
01.07.2016.
TA forlod herefter mødet.
367. Referat fra sidste møde den 09.05.
Godkendt uden bemærkninger
368. Spørgeundersøgelse om lokalområdets medieforbrug - status
”Soklen” til spørgeundersøgelsen er på plads (BJ), men tidsplanen er skredet, så det forventes
ikke, at det bliver sat i værk før senere. Køreplan aftales på næste møde.

369. Ny hjemmeside
BFJ, BH og KS har haft møde med Mogens Christensen fra Careteam om den nye hjemmeside.
Der er enighed om, at nyheder skal have en mere fremtrædende plads.
Tidshorisonten er ikke helt på plads. BFJ sender info til BH og KS inden han går på ferie om
3 uger. Det forventes at hjemmesiden er klar først på efteråret.
BFJ vil sende et link til alle, hvor vi kan følge lidt med i, hvad der sker og komme med input.
370. Gennemgang af aktivitetsplan indtil 31.12.2017
Der kom ingen nye punkter til.
Tidsplanen er skubbet 3 mdr.
371. Bordet rundt
JH og BJ har på telefonen haft henvendelser fra medlemmer, der ikke har været tilfredse med
betjeningen hos Stofa. MT har haft det samme på mailen.
Når vi har et medlem, der ikke har været tilfreds, kan vi kontakte Stofa direkte for at få deres
forklaring på forløbet.
372: Fra formanden
BH, BJ og KS har haft møde med Kim Schøndorf fra YouSee, som er et alternativ til foreningens
samarbejde med Stofa.
Der bliver fulgt op på mødet senere.
Det har ikke været muligt, at præsentere en detaljeret medlemsstatus. Stofa leverer ikke de
samme oplysninger som tidligere. Det vil vi bede om at få, da vi har brug for at vide hvilke
produkter og pakker vores medlemmer har købt hos Stofa mv.
373. Introduktion til Google drev
KS gav os en gennemgang af Google drev, som er det system, der fremover vil blive brugt til at
lægge materialet til vores møder. BH sørger for at materialet vedr. årets møder bliver lagt op.
Vi har alle fået tilsendt et link til programmet.

374. Eventuelt
BL orienterede om møde i A2012s skatteudvalg.
JT orienterede om de almennyttige boliger, der er bygget i Teglværksgade og planer om et
lignende projekt for taxagrunden på hjørnet af Jernbanegade og Elmegade.
BH oplyste, at iflg. Stofa har de fleste i Teglværksgade valgt signal fra os.
Næste møde: BH sender invitation med forslag til forskellige mødedatoer.
For referatet:
MT - 07.07.2016

