
Middelfart Antenneforening 

Referat fra generalforsamlingen mandag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturø
en, 5500 Middelfart. 

Dagsorden iflg. § 5 i vedtægterne: 

1) Valg af dirigent 
2) Godkendelse af forretningsorden 
3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 
4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Fastlæggelse af dette års kontingent 
7) Fremlæggelse af det kommende års budget 
8) Valg til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægternes § 7 

• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Bent Hørby (villig til genvalg) 
Marianne Vinter Thomsen (villig til genvalg) 
Benjamin Fritz-Jensen (nuværende suppleant - opstiller i steder for Jan Thagaard) 

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Jan Thagaard (fratræder som bestyrelsesmedlem er villig til opstilling som suppleant) 
Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) 

9) Valg af revision - valgt er: 
• PriceWaterHouseCoopers A/S 
• Valg af revisorsuppleant - valgt er: 

Deloitte 
10) Eventuelt 

1) Valg af dirigent 

Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som heref
ter blev valgt. Som sekretær foreslog Bent Hørby foreningens sekretær Marianne Thomsen, der 
herefter blev valgt til at udarbejde referat fra generalforsamlingen. 

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtæg
terne, på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. 

Som stemmeudvalg valgtes Bjarne Haushøj, Jørgen Lotterup og Bent Thomsen, som alle havde 
indvilget i at være stemmetællere, hvis der skulle blive brug for det. Dirigenten konstaterede at der 
var udleveret 36 stemmesedler. 

2) Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsorde
nen blev herefter godkendt. 

3) Beretning 

Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forgangne år blev aflagt 
af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: 

Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsam I ingen 08.03.2016 side 1 



Årets fokus: Voldgiftssagen mod Stofa, som sluttede med et forlig i midten af september, der blev 
offentliggjort på foreningens hjemmeside. Undervejs havde vi haft forhandlinger med andre mulige 
leverandører. 

Medlemsudviklingen og programpakkerne: Ved udgangen af 2015 var der ca. 5.850 medlem
mer. Stadig flere vælger den lille pakke, så det nu er den mest udbredte pakke. 

Programpriser: Programpriserne stiger hele tiden, ikke mindst prisen på sportskanaler. Derfor 
steg priserne på pakkerne også pænt i 2015 

Medieudviklingen: DR udgiver årligt en rapport om tendenser i medieudviklingen. Det går mere i 
retning af streamet tv. Stort ser alle danskere ser dog stadig flow-tv. Så det er mere "både og" end 
"enten eller". 

Udnyttelsen af vores antenneanlæg: Internetforbruget stiger med 40-50% om året, så der er 
pres på vores anlæg. Det betyder, at for at levere tilfredsstillende internet, er forening nødt til frem
adrettet at investere betydelige beløb i vores anlæg. 

Programomlægning 30. marts: Der kommer ingen nye programmer i pakkerne i år. Alligevel 
bliver det nødvendigt at lave en programomlægning, hvor en del programmer får en ny placering. 
Det skal ske for at for at skabe plads til nye tilbud. 

Medlemsundersøgelse og nye tilbud: Bestyrelsen har planer om, at lave en medlemsundersø
gelse for at få et indtryk af vores medlemmers brug af tv og internet (streaming, Netflix m.v.). 
Når programomlægningen er på plads den 30. marts, bliver det muligt at købe bredbånd uden der 
er krav om også at købe en programpakke. 

Voldgiftsagen mod Stofa: Vi har kørt en voldgiftssag mod Stofa for at få afgjort gyldigheden 
af vilkårene ved vores udtræden af samarbejdet. Forlig blev indgået på nogle vilkår, som vi kan 
leve med. Til gengæld for en 2-årig samarbejdsaftale har få fået nogle acceptable vilkår for evt. 
udtrædelse. 

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

4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab 

Karsten Svenningsen gennemgik det udleverede regnskab. 

Resultatet for 2015 ender med et overskud på 130.156 kr. Ca. 80.000 kr. under budgettet. 

Herefter gennem gik Karsten Svenningsen også balancen. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt. 

5) Behandling af indkomne forslag 

Det eneste forslag var fra bestyrelsen, der forslog vedtægternes § 1 - Formål ændret til: 

Middelfart Antenneforenings formål er at eje og drive fællesantenneanlæg, for at sikre radio- og 
TV-signaler samt bredbånd på de teknisk og økonomiske bedst mulige betingelser for anlæggets 
tilsluttede. 

Bent Hørby redegjorde for forslaget, som derefter blev godkendt. 
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6) Fastsættelse af dette års kontingent 

Bent Hørby gennemgik næste års pakkepriser. 

Der havde indsneget sig en fejl i den omdelte materiale, hvor den nuværende pris på lille pakke 
var oplyst til 1.830 kr. Den rigtige pris er 1.860 kr. 

Pakke 1: Uændret indhold - betaling 1.920 kr. årligt - stigning 15 kr. pr kvartal 
Pakke 2: Uændret indhold - betaling 4.020 kr. årligt - stigning 30 kr. pr kvartal 
Pakke 3: Uændret indhold - betaling 6.380 kr. årligt - uændret fra 2015. 

Bent kommenterede programoversigten i materialet, der viser, hvad det ville koste, hvis man som 
skulle købe de samme kanaler som enkeltkanaler. Det ville for pakke 2 blive 2. 700 kr. dyrere og for 
pakke 3 ca. 3.000 kr. dyrere, hvis man vælger alle programmer. (Bilaget er vedhæftet referatet). 

7) Fremlæggelse af det kommende års budget 

Karsten Svenningsen fremlagde budgettet for 2016. 

Budgettet viser et forventet overskud på ca. 1 million kr. Foreningen står overfor store investerin
ger i nettet, på grund af stigningen i forbrug af internet. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning. 

8) Valg til bestyrelsen 

På valg Bent Hørby, John Hansen, Marianne Vinther Thomsen og Benjamin Fritz-Jensen 

Alle blev valgt uden modkandidater. 

Som suppleanter blev Jørgen Jørgensen og Jan Thagaard valgt uden modkandidater. 

9) Valg af revision 

PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 

10) Eventuelt 

Medlem Søren Poulsen, mente at det var en unødvendig omkostning at indkalde til generalforsam
lingen i Fyens Stiftstidende, udover Melfar Posten. Bestyrelsen tog det til efterretning. 

Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen med en tak til dirigenten. 

Marianne Thomsen (referent) 

(Efter referatet følger beretning og 2015-regnskabet i hovedposter mv). 
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Beretning for 2015 
 
  

1. Årets fokus 
2015 blev året, hvor voldgiftssagen mellem Middelfart Antenneforening og Stofa fyldte meget i  
bestyrelsesarbejdet. Sagen sluttede med et forlig i midten af september, som man kunne læse om  
på vores hjemmeside:    
 
Forliget indebærer, at Stofa indtil udgangen af 2017 fortsat leverer tv, internet, service og admini-
stration til Middelfart Antenneforening og foreningens medlemmer. Forliget indebærer samtidig, at 
Middelfart Antenneforening fortsat efter udgangen af 2017 kan træde ud af aftalen og vælge en ny 
leverandør mod betaling af en aftalt godtgørelse til Stofa.  
 
Parallelt med voldgiftsagen havde vi forhandlinger med andre mulige leverandører med henblik på 
et evt. skift i starten af 2016. Jeg vender tilbage til voldgiftsagen og forliget senere i beretningen.  

 
2. Medlemsudviklingen og programpakkerne 
Akkurat som andre antenneforeninger oplever vi i disse år et fald i antallet at medlemmer i takt med 
stigende konkurrence og nye måder at se tv på. 
 
Mens vi i 2014 mistede 125 medlemmer blev det til 150 medlemmet i 2015 så vi pr. 31.12.2015 
havde 5.842 medlemmer. Samtidig oplever vi, at flere og flere vælger en mindre programpakke.  
For 2 år siden havde hver fjerde den lille pakke. Nu er det mere end hver tredje og den lille pakke er 
blevet den største - altså den mest udbredte. 
 
For den store pakkes vedkommende forholder det sig modsat. Den er den mindste og antallet af 
medlemmer med denne pakke nærmer sig hver fjerde. 

 
3. Programpriserne 
Programpriserne stiger hele tiden – ikke mindst prisen på sportskanaler. 2015 var da heller ingen 
undtagelse. Prisen på den store pakke - hvor TV2 Sport kom med - steg med 450 kr. til 6.380 kr. 
årligt. For mellempakken steg prisen med 312 kr. til 3.900 kr. årligt. Her kom Cartoon Netværk med 
sammen med TLC, der flyttede ned fra den store pakke og TNT til erstatning for TV2 Film. Den lille 
pakke med uændret indhold steg med 55 kr. til 1.830 kr. årligt.  
 
Vores indflydelse på programsammensætningen er begrænset, fordi vi kan opnå samlerabatter ved  
at købe Stofas standardpakker. Vi kan spare 38 kr. om året i Koda/Copydanafgift ved at pille syv  
kanaler ud af den lille pakke, som er fælles for alle. Men det giver ikke rigtig mening, fordi disse ka-
naler er med til at give pakken ekstra alsidighed. 

 
4. Medieudviklingen i 2015 
DR udgiver en årlig rapport om tendenser i medieudviklingen. Rapporten henviser til, at brugervenli-
ge produkter som Apple TV og Google Chromecast er i færd med at undergrave vores traditionelle 
tv-vaner, fordi vi får mulighed for at selv at bestemme, hvad vi vil se og hvornår. Ca. 1.500 af vores 
medemmer har en boks - Stofa Smart tv, som har de samme muligheder - og mere til. 
 
WebTv og WebTv To Go er muligheden for hjemme og ude, at se tv på en pc og mobile enheder,  
fx en iPad, har hidtil været begrænset til medlemme med Stofanet. Denne binding er ophørt 1. marts 
og er nu åben for alle medlemmer.  



Rapporten fra DR fastslår, at der er mange myter om danskernes tv-vaner og de nye streaming-
tjenester, hvor man selv vælger, hvad man vil se. Stort set alle danskere ser fortsat traditionelt flow-
tv, selvom mange af dem også streamer. Så det er mere ”både og” end det er ”enten eller”. 
 
Men streaming er i kraftig vækst, og man antager, at forbruget af streamet tv vil overhale flow-tv i 
løbet af få år. Det er aldersgruppen under 30 år, der er de flittigste streamere.   

 
5. Udnyttelsen af vores antenneanlæg 
Internetforbruget stiger med 40-50 % om året, og det stiller stadig større krav til kapaciteten i vores 
anlæg. Så i de kommende år står vi overfor store investeringer i vores net.  
 
Allerede i slutningen af 2014 kunne vi se, at nogle områder var ved at nå en belastning, der kunne 
gå ud over hastighed og stabilitet hos de berørte internetbrugere.  
 
Vores anlæg er opbygget af en række knudepunkter eller øer, der er forbundet med lyslederkabler til 
vores hovedstation ved Fasanvej og derfra videre til Stofa og ud i verden. Vi fik derfor opdelt de øer, 
hvor belastninger var ved at være kritisk.  
 
En anden måde at få mere kapacitet på er ved at bruge flere kanaler i antennenettet til internettrafik. 
Hidtil har vi brugt 8 kanaler. Men i tidens løb er de gamle modemmer udskiftet til nye, der kan køre 
internet på 16 kanaler og tilmed giver trådløst netværk i hjemmet. Derfor har det været oplagt at be-
nytte denne mulighed, som ville give en fordobling af kapaciteten. Det gjorde vi så i sommeren 
2015. Men det kostede DAB-kanalerne i vores anlæg, som man herefter kun kunne finde på sit tv - 
og på internettet.  
 
Hvor danskerne i gennemsnit ser tv i næsten 3 timer om dagen lytter de til radio i 2 timer, og det et 
steget i 2015 for første gang siden 90-erne. Vi har 30 FM-radiokanaler i vores anlæg af en lidt tilfæl-
dig sammensætning. Ca. halvdelen er danske og de fleste af den anden halvdel er tyske.  
 
Vi er i gang med at se på sammensætningen af radiokanaler. Uden at reducere det samlede antal 
vil vi sørge for, at vores anlæg kommer til at rumme de 10 mest populære radiokanaler iflg. de lø-
bende målinger fra Gallup Radio-Meter. Nogle af disse kanaler er DR’s DAB-kanaler, bl.a. P7 Mix 
og P5. DAB-kanalerne får vi konverteret til FM-kanaler, så man kan lytte til dem på sit sædvanlige 
FM-anlæg.  

 
6. Programomlægning 30. marts 
For to års siden stoppede vi med at sende de gamle analoge tv-signaler, som Danmark officielt 
slukkede for i 2009. Vi oplevede herefter, at programomlægning sidste forår forløb ganske problem-
frit. Det skyldes at moderne tv-apparater ofte er i stand til at foretage automatisk programopdatering. 
 

Uanset, at vi lægger op til, at der ikke kommer ændringer i sammensætningen af programpakkerne, 
skal der alligevel ske en programomlægning, der er planlagt til den 30. marts. Det er fordi, at vi skal 
have lavet en oprydning - populært sagt en forårsrengøring af vores net - for at få plads til nogle nye 
tilbud. Derfor vil en del programmer få en anden placering i antennenettet. 
 

Har man antennekabler med gamle stik med plastickapper, kan man risikere, at der er programmer, 
man ikke længe kan finde eller, at man oplever, at kvaliteten ikke længere er tilfredsstillende. Man 
har så også haft problemet i dag. Men det kan være i forhold til programmer, man ikke har savnet. 
 
Vi vil i god tid informere i annoncer og på vores hjemmeside, hvor vi sørger for en vejledning, der 
fortæller hvordan man kan tjekker sine kabler og stik.  



7. Medlemsundersøgelse og nye tilbud 
Bestyrelsen arbejder med overvejelse om at gennemføre en medlemsundersøgelse via vores 
hjemmeside, for at få et indtryk af vores medlemmers brug af tv og internet, tilkøb af streamingtjene-
ster, fx Netflix, udbredelsen Apple TV og Chromecast mv. Men det giver kun mening, hvis vi kan få 
tilført ny viden i forhold til de undersøgelser, der allerede er tilgængelige. 
  
Når programomlægningen den 30. marts er gennemført, får vi mulighed for at tilbyde Stofanet alene 
uden køb af en programpakke - Bredbånd Only. Vi har aftalemæssigt sikret os, at vi får dækning for 
det medlemskontingent, vi ellers vil miste. Sammen med Stofa er vi i gang med at planlægge en 
kampagne, hvor vi håber at få gang i en del af vores ubenyttede tilslutningsmuligheder. 
  
Efter sommerferien kommer Mit-Tv, som er muligheden for at købe enkeltkanaler i steder for pakker, 
hvis man har Bredbånd Only og en SmartTv-boks. For et beskedent beløb kan man købe en mini-
pakke med kanalerne fra DR + 8 nabolandskanaler. Ovenpå på en programpakke bliver der desu-
den mulighed for at købe 10 betalingskanaler efter eget valg senere på året. På den måde kan man 
fx lave sin egen sportspakke billigere end prisen på den store programpakke. 

 
8. Voldgiftsagen mod Stofa  
På sidste års generalforsamling fortalte jeg, at vi havde indledt en voldgiftsagt mod Stofa fordi vi ikke 
kunne blive enige om vilkårene i vores samarbejdsaftale. Det blev en sag, der kom til at trække 
tænder ud, hvor mange nattetimer er brugt til at finde dokumentation og argumenter til vores advo-
kat til støtte for vores påstand om, at de gældende kontraktvilkår var urimelige. Samlet fylder sagens 
akter med bilag fem hundrede sider. 
 
Sagen var berammet til at komme for voldgiftretten den 15. sept. Og efter at vi havde følt hinanden 
på tænderne efter et sonderingsmøde om forligsmuligheder i slutningen af august, indgik vi i 11. 
time et forlig på nogle vilkår, vi kunne leve med.   
 
Til gengæld for en 2-årig samarbejdsaftale fik vi nogle acceptable betingeler for evt. udtrædelse, 
som vi ikke kunne nå frem til under de forhandlinger der gik forud for voldgiftsagen. Vi har dermed 
opnået den frihed til at vælge samarbejdspartner, som er afgørende for os, for at skaffe medlem-
merne af Middelfart Antenneforening de bedst mulige vilkår for programforsyning og internet. 

 
9.  Afslutning 
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engagerende samarbejde i det år, 
der er gået, hvor vi sideløbende med vores voldgiftsag har arbejdet med alternativer til Stofa.    
 

Vi har lavet en aktivitetsplan for arbejdet indtil 31.12.2017, hvor vores aftale med Stofa udløber. Med 
koncernledelsen i Stofa har vi aftalt, at få afklaret mulighederne for et fremtidigt samarbejde inden 
årets udgang - evt. med vores eget internet - måske i samarbejde med områdets andre antennefor-
eninger. Det kan give hurtigere internet til en lavere pris.  
 

Vi oplever, at der gennem det seneste år er kommet nye boller på suppen i Stofa med en langt stør-
re dynamik end tidligere. Hvorvidt der er en sammenhæng med vores voldgiftsag ved ikke, men tan-
ken har da strejfet.  
 

Bestyrelsen arbejder fortsat for, at Middelfart Antenneforening vil blive en endnu mere attraktiv leve-
randør af tv, internet og andre digitale ydelser til vores medlemmer. 
 
Tirsdag den 8. marts 2016 
Bent Hørby – formand 





Balance pr. 31. december 

2015 2014 

DKK DKK 

Aktiver 

Anlæg 2.948.601 3.591.221 

Materielle anlægsaktiver 2.948.601 3.591.221 

Anlægsaktiver 2.948.601 3.591.221 

Stofa Internet fee 645.534 407.476 

Tilgodehavender fra salg O 42.206 

Tilgodehavender 645.534 449.682 

Middelfart Sparekasse 779.394 337.587 

Garantindskud 1.000 1.000 

Likvide beholdninger 780.394 338.587 

1.425.927 788.269 

Aktiver 4.374.528 4.379.490 

Passiver 

Saldo 1. januar 4.082.795 3.800.211 

Arets resultat 130.156 282.584 

Egenkapital 4.212.951 4.082.795 

A-skat O 24.676 

Momsafregning 144.550 136.029 

Leverandørgæld 17.028 135.991 

Kortfristede gældsforpligtelser 161.577 296.695 

Gældsforpligtelser 161.577 296.695 

Passiver 4.374.528 4.379.490 

pwc 



Programoversigt 2016: 

Pakke 1: - (1.920 kr.) Pakke 2: - (4.020 kr.) Frit Pakke 3: - (6.380 kr.) Frit 

36 kanaler* 49 kanaler  valg: 67 kanaler  valg:

DR 1 TV2 Fri HD 360 TV 2 Sport HD 480

DR 2 TV2 News 480 TV3 Sport 1 HD 600

DR 3 TV2 Zulu HD 480 TV3 Sport 2 HD 360

DR K TV3 Puls 480 TV3+ HD 600

DR Ramasjang Kanal 4 HD 480 Canal 9 HD 480

DR Ultra 6´eren 480 Animal Planet 240

Folketings TV Nat Geographic HD 240 CNN 240

TV 2 (Fyn) Nickelodeon HD 240 Disney XD 240

TV 2/Fyn TLC HD 360 Eurosport HD 240

Fynboen TNT HD 240 Eurosport Danmark HD 360

TV2 (Syd) Cartoon Network 240 ID Investigation Discovery 240

TV Syd+ Discovery Channel 360 MTV HD 240

Syd Disney Channel 360 Nat Geo Wild HD 240

TV2 Charlie Fritvalgspris: 4.800 VH1 Classic 120

Middelfart Lokal TV Pakke 1: 1.920 VH1 DK 240

Ekstrakanalen (prøvekanal)   6.720 Viasat Explorer 120

Stofa Kanalen   Viasat History 120

TV3 Viasat Nature/Crime/Playboy 120

DK4 Fritvalgspris: 5.280

Kanal 5 HD Pakke 2: 4.020

NRK 1 9.300
NRK 2 

TV2 Norge 

Sverige 1 

Sverige 2 

TV4 Sverige 

Arte HD 

Das Erste (ARD) 

N3 (NDR) 

PRO 7 

RTL 

SAT 1 

Viva Fritvalgsmuligheder: 
ZDF Pris pakke 2: 4.020 Pris pakke 3: 6.380

TV5 Monde - Pakke 1: 1.920 - Pakke 1: 1.920

TVE Internacional Max. beløb til eget valg: 2.100 Max. beløb til eget valg: 4.460

*) + DR1-2-3 Synstolkning  
  

   




