
Middelfart Antenneforening 

Referat fra generalforsamlingen mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kultur
øen, 5500 Middelfart. 

Dagsorden iflg. § 5 i vedtægterne: 

1) Valg af dirigent og sekretær 

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 i henhold til vedtægternes § 7 

• Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Bent Hørby (villig til genvalg) 

Marianne Thomsen (villig til genvalg) 

Thomas Hansen Hvilsom (villig til genvalg) 

John Hansen (ønsker at stoppe) 

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 

ubesat 

ubesat 

9) Valg af revision - valgt er: 

• PriceWaterHouseCoopers A/S 

Valg af suppleant for disse 

10) Eventuelt 

1) Valg af dirigent 

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

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

Som stemmeudvalg valgtes: Helge Frost Nielsen, Bent Thomsen og Annelise Lindberg, som alle 
havde indvilget i at være stemmetællere, hvis der skulle blive brug for det. 

Dirigenten konstaterede, at der var udleveret 25 stemmesedler. 

2) Godkendelse af forretningsorden 

Dirigenten spurgte om nogen ønskede forretningsordenen gennemgået. Det var ikke tilfældet. Der 
var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. 
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3) Beretning

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

Ny aftale med Stofa: 
I starten af 20 17 indgik vi en ny samarbejdsaftale med Stofa. Aftaleperioden er 6 år, med mulighed 
for at udtræde efter 4 år. 

Med aftalen har vi fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer internet til en pris fra 179 kr. pr. 
måned. Vi modtager et årligt fast beløb, som skal bruges til at investere i vores anlæg. 

TV-pakkerne og priserne: 
BH gennemgik foreningens pakker og priserne på samme 

Betaler du for kanaler du normalt ikke ser? 
Her modbeviste BH Boxers tv-reklame, der giver indtryk af, at de fleste betaler for programmer, de 
ikke ser. Det er billigere at have en pakke, selvom der er programmer, man normalt ikke ser. 

Hvordan er danskernes tv-vaner? 
Her gennemgik BH tal fra DR's årlige medierapport. 

TV-pakker og Bredbånd Only: 
Vi har et stabilt medlemsantal. Nogle falder fra på tv-pakker, men har bredbånd gennem forenin
gen. Bredbånd Only medlemmer bidrager til foreningens drift i lige så høj grad som øvrige med
lemmer. 

Når nye boligområder kommer til: 
Vi skal have mere fokus på nye boligområder, hvor det er muligt at komme med som leverandør af 
internet og tv-pakker. I 2017 har vi investeret 4 35.000 i 132 tilslutningsmuligheder. Vi er i de fleste 
tilfælde i konkurrence med Ewii. 

Bedre information til vores medlemmer: 
Vi er blevet mere aktive på vores hjemmeside og med udsendelse af nyhedsbreve. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Bestyrelsen 
arbejder fortsat for, at Middelfart Antenneforenings tilbud indenfor tv, bredbånd og digitale 
ydelser, skal være byens bedste. 

Spørgsmål til beretningen: 

Et medlem ønskede som tidligere, at BBC og CNN er en fast del af den lille pakke. 

BH forklarede, at det handler om prisen på pakkerne og oplyste om muligheden for selv at 
sammensætte sin programpakke 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Den fulde beretning er bilag til dette referat. 

4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab

Karsten Svenningsen (KS) gennemgik det udleverede regnskab. 

Resultatet for 20 17 ender på med et overskud på 1.286.033  kr. Ca. 450.000 kr. over budgettet. 

Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen 12 03.2018 side 2 



Et medlem spurgte til posten Digital fordelsaftale med Stofa, som var 600.000 kr. lavere end bud

getteret. KS forklarede, at det skyldes en anden måde at bogføre udgiften på. 

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

Herefter gennemgik KS balancen, som blev godkendt uden bemærkninger. 

5) Behandling af indkomne forslag

Der var kommet et forslag fra et medlem, der gerne ville have afstemning om at beholde TV5 
Mande. 

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen en drøftelse om at lægge TV5 Mande (fransk) og 
TVE lnternacional (spansk) ind i den lille pakke igen. Dels for at imødekomme ønsker fra med
lemmerne og for at have 2 fremmedsprogs kanaler i vores pakke, som ingen af vores konkurrenter 
har. Det var der enighed om at gennemføre. 

Bent Hørby informerede forslagsstiller om vores indstilling, og han trak derfor sit forslag tilbage. 

6) Fastsættelse af dette års kontingent

Bent Hørby (BH) gennemgik næste års pakkepriser. 

Pakke 1: uændret 1.980 kr. årligt. I første omgang var 5 kanaler pillet ud af pakken. Men bestyrel
sen indstillede at TV5 Mande og TVE lnternacional kommer med igen, efter ønske fra flere med
lemmer. Dette blev godkendt. 

Pakke 2: 4. 560 kr. årligt - stigning 15 kr. pr kvartal 

Pakke 3: 6.660 kr. årligt - stigning 40 kr. pr kvartal 

Dette blev også godkendt. 

BH kommenterede den omdelte programoversigt, der viser, hvad det ville koste, hvis man ville 
købe de samme kanaler, der ligger i vores pakker som enkeltkanaler. 

Igen forklarede han om den nye mulighed for selv at sammensætte pakker oven på pakke 1. For 
yderligere information henvises til foreningens og Stofas hjemmeside. 

7) Fremlæggelse af det kommende års budget

Karsten Svenningsen fremlagde budgettet for 20 18. 

Budgettet viser et forventet overskud på ca. 900.000 kr. 

Budgettet var lavet før vedtagelse om at bevare de 2 kanaler i pakke et og vil derfor blive ca. 
100.000 kr. lavere. 

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

8) Valg til bestyrelsen

På valg Bent Hørby, Thomas Hansen Hvilsom og Marianne Thomsen - som alle blev genvalgt. 
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John Hansen, der ønskede at stoppe, blev erstattet af Helge Frost Nielsen uden modkandidater 

Som suppleant stillede John Hansen sig til rådighed. Et tidligere bestyrelsesmedlem, Jan Tha
gaard, tilbød sig som 2. suppleant. Begge blev valgt uden yderligere kandidater. 

9) Valg af revision

PWC-Vejle blev genvalgt uden modkandidater. 

Som suppleant blev PWC-Hellerup (hovedkontor) valgt uden modkandidater. 

10) Eventuelt

Bent Hørby (BH) ønskede Helge Frost Nielsen velkommen i bestyrelsen og John Hansen og Jan 
Thagaard velkommen som suppleanter. 

Herefter kunne BH afslutte generalforsamlingen med en tak til dirigenten. 

(Efter referatet følger beretning og 2017-regnskabet i hovedposter mv). 
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Bestyrelsens beretning for 2017

1. Ny aftale med Stofa
Vi startede 2017 med at forhandle en ny samhandelsaftale med Stofa, som vi underskrev sidst i 
marts. Det første synlige bevis blev en nedsættelse af priserne på internet med 20 kr. pr. måned  
allerede fra 1. juli sidste år. Samtidig aftalte vi et nyt bredbåndsprodukt med en hastighed på 15/15 
MB til en særdeles konkurrencedygtig pris på 179 kr. om måneden. 

Vi har hidtil fået en løbende provision af Stofa for at stille vores anlæg til rådighed for bredbånds-
trafik. Som supplement til denne provision får vi fremover et større fast årligt beløb i aftaleperioden på 
6 år. Vi har dog mulighed for at forlade aftalen efter 4 år, hvis vi ikke finder det attraktivt at fortsætte. 

Mange af pengene skal vi bruge til at investere i vores anlæg, så det bliver mere robust og kan klare 
den øgede belastning, når medlemmerne vil se favorit-programmer forskudt, eller benytte streaming- 
tjenester som Netflix og HBO. Penge vi tidligere skulle ud og låne, men nu selv kan finansiere. Vi skal 
også investere i stigende krav til hurtigt bredbånd. Men der er også penge til, at vi kan spare vores 
medlemmer for opkrævning af 110 kr. årligt til afskrivning på vores anlæg. Det giver alle lidt lavere 
priser for 2018. 

2. Tv-pakkerne og priserne
I de senere år er det lykkedes for os at holde priserne rimeligt i ro. Vi er i bestyrelsen stolte over, at  
vi kan fastholde prisen på den lille pakke på 165 kr. pr. måned i 2018. På de andre programpakker 
bliver der tale om nogle minimale prisstigninger på henholdsvis 5 kr. og 13 kr. pr. måned.  

Den lille programpakke er grundlaget for vores pakkestruktur. Og den er fortsat en af Danmarks  
bedste til prisen. Den indeholder bl.a. følgende populære betalingskanaler: TV 2, TV 2 Charlie, TV3, 
TV3 Puls, DK4 og Kanal 5. For at kunne fastholde prisen besluttede vi at fjerne følgende kanaler,  
som kun har ganske få seere: Pro7, SAT1, TV5 Monde, TVE Internacional og Vox. 

Bortset fra enkelte henvendelser om den franske TV5 Monde har vi stort set ikke hørt fra medlemmer, 
der savner disse kanaler. Det har givet en kollektiv besparelse på ca. 165.000 årligt. På TV5 Monde  
mere end 50.000 kr. årligt. Alle kanalerne kan købes enkeltvis til 10 kr. om måneden pr. stk. 

Indholdet af betalingskanaler i mellempakken og i stor pakke er uændret i forhold til 2017. Prisen på 
mellempakken er steget med 5 kr. pr. måned til 380 kr. og prisen på stor pakke med 13 kr. til 555 kr. 
pr. måned. Som aftalt på sidste års generalforsamling er reguleringen sket pr. 1. jan. 2018. - Som 
alternativ til de 13 faste betalingskanaler i mellempakken, kan man til samme pris frit vælge 8 kanaler. 
Eller 16 kanaler for yderligere 75 kr. om måneden.  

3. Betaler du for kanaler, du normalt ikke ser?
Mange af jer har sikkert set Boxers tv-reklame, der hævder at 77% betaler for tv-kanaler de normalt 
ikke ser. Vi har skrevet lidt om det på vores hjemmeside. Det er en udbredt misforståelse, at man 
med tv-pakker kommer til at betale dyrt for en masse tv-kanaler, man ikke ser. Vores lille program-
pakke - som i 2018 uændret koster 165 kr. om måneden som nævnt tidligere - indeholder mange  
kanaler, som vi kan få til en rigtig god pris ved storindkøb via Stofa. 

Hvis man selv vil bygge sin Boxer tv-pakke og betale for programmer i løs vægt koster TV 2, TV3  
og Kanal 5 for øjeblikket typisk 49 kr. om måneden pr. stk. hos Boxer + et grundgebyr på 80 kr.,  
der inkluderer DR’s seks kanaler + en norsk, en svensk og en tysk kanal. 
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Den lille programpakke fra Middelfart Antenneforening indeholder de mest populære betalings-
kanaler fx TV 2 og TV3, men også TV 2 Charlie, Kanal 5, DK4 og TV3 Puls. De kan ses på alle  
boligens tv-apparater og digitale enheder uden et kort, boks eller andet bøvl. Alt sammen for kun  
165 kr. pr. måned. For denne pris får man både TV 2 Fyn og TV Syd sammen med de tilhørende 
græsrodskanaler Fynboen og Syd + Middelfart Lokal-tv. 

Ønsker man en løsning, der er billigere end den lille pakke fra Middelfart Antenneforening til 165 kr., 
kan man komme til at nøjes med én betalingskanal på ét tv-apparat. Så konklusionen er, at man  
reelt ikke betaler for at have adgang til kanaler, man kun sjældent ser.  

Sammenlign fx med et Netflix-abonnement. Der ser vi nok heller ikke alle de film, vi har adgang til. 
Har man et meget begrænset behov, kan vi dog også levere en løsning der svarer til Boxer. 

4. Hvordan er danskernes tv-vaner?
I gennemsnit ser danskerne tv 2½ time om dagen. Det viser den årlige medierapport fra DR, der  
blev offentliggjort i slutningen af januar. Det er et lille fald i forhold til året før. Undersøgelsen viser,  
at der er store forskelle mellem de yngste og den ældre del af befolkningen. Det overrasker ikke. 

Eksempelvis har ca. hver fjerde af de 20-39-årige helt fravalgt et traditionelt tv-signal, hvilket kun  
gælder for 3% af befolkningen over 40 år. Samtidig rammer tidsforbruget blandt børn og unge  
historisk lave niveauer, mens det fortsat ligger højt blandt de ældre seere. 

Næsten halvdelen af danskerne streamer film og tv-serier mindst en gang om ugen. Blandt de  
15-29 årige er det mere end 80%. Samlet foregår ca. 2/3 af de 15-29-åriges tv-forbrug i 2017 via   
streaming. Blandt hele befolkningen står traditionelt tv fortsat for ca. 75% af tidsforbruget mod ca. 
25% til streaming. Medierapporten afslører, at vi i vid udstrækning ser det samme, men på forskel- 
lige tidspunkter. 

Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på denne virkelighed, så vi har de rigtige tilbud, fx ”Bred-
bånd Only” - internet alene - hvis man ikke er interesseret i tv-pakker. 

5. Tv-pakker og Bredbånd Only
Det har nærmest været en tradition, at vi her på generalforsamlingen har berettet om faldende med-
lemstal pga. stigende konkurrence og nye tv vaner, hvor mange fravælger tv-pakker. Måske har vi 
haft skyklapper på og ikke i tilstrækkelig grad været opmærksomme på helheden? Vi har haft fokus 
alene på udviklingen i antallet af medlemmer med tv-pakker - uden at tage hensyn til stigningen i 
antallet af tilslutninger med Bredbånd Only. 

Sidste år fortalte jeg på generalforsamlingen, at vi havde mistet 170 medlemmer i 2016. Og målt  
med samme målestok vil jeg så i år kunne berette, at vi har mistet 180 medlemmer i 2017. Men i  
løbet af året er antallet medlemmer med Bredbånd Only steget med 165. Så netto er der tale om  
en tilbagegang på blot 15 i 2017.    

Bredånd Only fik vi mulighed for at tilbyde i midten af 2016, og siden har næsten 285 valgt denne 
løsning. Det skal ses i sammenhæng med, at vi har 350 færre medlemmer med programpakker.  
”Så det er ikke så ringe endda”. Økonomisk er vi aftalemæssigt dækket ind, så medlemmer med 
Bredbånd Only bidrager til foreningens drift i lige så høj grad som øvrige medlemmer.  

Vedr. udviklingen i programpakker er mønsteret det samme som det plejer at være. Og jeg skal  
ikke trætte med flere tal. Vi har tilbagegang i de dyreste pakker og stigning i den lille programpakke. 
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6. Når nye boligområder kommer til
I 2017 har vi oplevet en betydelig lokal vækst i antallet af udstykninger og nybyggeri i Middelfart, 
og her er det interessant for os også at være med.  

Vi har i bestyrelsen ikke tidligere været gode nok til at være tidligt ude i forbindelse med etablering  
af nye udstykninger. Det er også først sammen med en ny samhandelsaftale, at vi har fået de øko-
nomiske muskler til at investere tilstrækkelig langsigtet. 

Vi har i 2017 investeret 435.000 kr. i nye tilslutninger. Det drejer sig om 132 stk., som vi håber på  
sigt giver os en pæn tilgang af nye medlemmer. Men i stort set alle tilfælde er vi i konkurrence med 
fiberselskabet Ewii - tidligere Trefor. Vi kan ikke forvente, at vi får et tilsvarende antal nye medlem-
mer. Fx skal lejerne ved almennyttigt boligbyggeri tilbydes flere valgmuligheder, når det kan lade sig 
gøre. 

Tidligere valgte bygherren en leverandør af tv-signal og betalte for arbejdet. Nu kan vi få lov til at få 
en stikledning med sammen med el- og vand, og udføre arbejdet for egen regning. I et privat udlej-
ningsbyggeri har vi oplevet, at man ovenikøbet vil have os til at levere lejlighedernes interne instal-
lation. Men det måtte vi afviste. 

7. Bedre information til vores medlemmer
Vi lovede sidste år at være mere aktive på vores hjemmeside og mere flittige til at få udsendt nyheds-
breve. Det har været et af vores indsatsområder. Med nye kræfter på området er der begyndt af ske 
noget mere. Vi har fra sommeren 2017 og frem til årsskiftet udsendt tre nyhedsbreve og yderligere  
et i midten af februar samtidig med indkaldelsen til denne generalforsamling.  

Vi har fundet en form, hvor et nyhedsbrev typisk har et par indlæg med aktuelle nyheder og et tre-
kløver med andre relevante emner, hvor man altid kan læse mere på vores hjemmeside. Da vi  
sidst i november annoncerede vores nye priser pr 1. januar i Melfar Posten udsendte vi samtidig  
et nyhedsbrev med den samme information. Her havde vi også fokus på, at man sandsynligvis ikke 
får noget ud af, alene at betale for de kanaler man normalt ser, som jeg tidligere har fortalt om. 

I forbindelse med indkaldelse til den årlige generalforsamling i de trykte medier udsendte vi også et 
nyhedsbrev, hvor vi samtidig har efterlyst et nyt medlem til bestyrelsen. Et medlem, der kan være 
med til den digitale udbygning og videre udvikling af antenneforeningen.  

8. Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et spændende og udbytterigt samararbejde 
i årets løb i vores fælles bestræbelser på at udvikle Middelfart Antenneforening til at være byens  
bedste tilbud indenfor tv, bredbånd og digitale ydelser, så vi kan se vores favoritprogrammer når  
det passer os bedst.   

På trods af stigende konkurrence fra leverandører med langt større resurser i ryggen har vi hidtil  
været i stand til at holde skansen. For vi har de samme produkter på hylden - blot til en bedre pris.  
Samtidig har vi taget de første skridt for med tiden at kunne levere bredbånd med de Gigabit-hastig-
heder, som vi i dag har svært ved at forstå, at vi kan få brug for i fremtiden. Vigtigt et det også, at  
Stofa som vores leverandør fortsat har fokus på, at vi skal vinde på god service og let adgang til  
at komme i kontakt med kundeseervice. 

Mandag den 12. marts 2018 
Bent Hørby – formand 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget

2017* 2017 2016

DKK DKK DKK

Kontingenter 2.548.060 2.172.306 3.674.975

Betalingskanaler 13.596.900 13.144.473 12.225.266

Stofa 987.000 1.074.614 991.077

Indtægter 17.131.960 16.391.393 16.891.318

Programomkostninger -13.596.900 -13.178.036 -12.363.562

Service -609.348 -586.940 -605.006

Signaludgifter -200.000 0 -45.100

Vedligeholdelse 0 -3.770 0

Administrationsomkostninger -60.000 -111.260 -63.644

Bestyrelse og repræsentantskab -125.000 -126.250 -130.000

Medlemsadministration -239.250 -230.419 -237.536

Digital fordelsaftale Stofa -835.200 -235.809 -1.697.514

Resultat før afskrivninger 1.466.262 1.918.909 1.748.956

Afskrivninger -638.000 -635.470 -642.290

Resultat før finansielle poster 828.262 1.283.439 1.106.666

Finansielle indtægter 1.500 2.050 1.564

Finansielle omkostninger 0 0 -404

Ekstraordinære poster 0 544 0

Årets resultat 829.762 1.286.033 1.107.826

* Budgettet er ikke revideret



Balance pr. 31. december

2017 2016

DKK DKK

Aktiver

Anlæg 2.105.235 2.306.311

Materielle anlægsaktiver 2.105.235 2.306.311

Anlægsaktiver 2.105.235 2.306.311

Stofa 1.343.266 1.238.846
Periodeafgrænsningsposter 0 194

Tilgodehavender 1.343.266 1.239.040

Middelfart Sparekasse 3.446.215 2.083.957

Garantindskud 50.000 50.000

Likvide beholdninger 3.496.215 2.133.957

Omsætningsaktiver 4.839.481 3.372.997

Aktiver 6.944.716 5.679.308

Passiver

Saldo 1. januar 5.320.777 4.212.951

Årets resultat 1.286.033 1.107.826

Egenkapital 6.606.810 5.320.777

Copy-Dan 90.400 31.972
A-skat og AM-bidrag 15.557 15.100

Momsafregning 231.949 301.707
Leverandørgæld 0 9.752

Kortfristede gældsforpligtelser 337.906 358.531

Gældsforpligtelser 337.906 358.531

Passiver 6.944.716 5.679.308



Budget 2018 

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3

Basis-kontingent 175 175 175
Buffer 19 23 -1
Digitale fordelspakker 145 145 145
Programafgift 753 2.763 4.405
Moms 273 777 1.181
Koda-/Copydan afgift 615 678 755
I alt inkl. moms 1.980 4.560 6.660
ex. moms 1.707 3.784 5.479
Antal medlemmer 2.200 1.950 1.450
Betaling for 2018 1.980 4.560 6.660
Pr. kvartal 495,00 1.140,00 1.665,00
excl. moms 1.707 3.784 5.479

Pr. måned 165 380 555
2017-betaling 165 375 542

Indtægter 2018-budget 2017-budget

Kontingenter 1.877.324 2.548.060
Betalingskanaler 13.431.493 13.596.900
Koda-/Copydan afgift 3.768.980 3.826.800
Andre indtægter 0 0
Stofa 1.050.000 987.000
Indtægter i alt 20.127.796 20.958.760

Udgifter

Programomkostninger: -13.431.493 -13.596.900
Koda/copydan: -3.768.980 -3.826.800
Service -588.336 -609.348
Signal-og anlægsudgifter -200.000 -200.000
Administrationsomkostninger -80.000 -60.000
Bestyrelseshonorar -125.000 -125.000
Medlemsadministration -234.696 -239.250
Digital fordelsaftale -812.000 -835.200

Resultat før afskrivninger 887.292 1.466.262

Afskrivninger 0 -638.000

Resultat før finansielle poster 887.292 828.262

Finansielle indtægter 1.500 1.500

Årets resultat 888.792 829.762

Hertil kommer Stofabetaling pr. 1. jan. 2018 iflg. ny samhandelsaftale 




