
Middelfart Antenneforening

Generalforsamling

Onsdag, den 23. september 2020, kl. 18:30

Mødelokalerne, Lillebæltshallen, Færøvej, 5500 Middelfart

Dagsorden iflg. 5 Sa i vedtægterne. side 10.
1) Valg af dirigent og sekretær (forslag Lasse Pihl Olsen som dirigent, Marianne Thomsen som

sekretær)

2) Godkendelse af forretningsorden side 14
3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år, samt godkendelse heraf —

side 2.
4) Gennemgang af revideret regnskab og godkendelse heraf. — side 5.
S) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent for 2020 side 7.
7) Fremlæggelse af det kommende års budget side 9.
8) Valg til bestyrelse i henhold til vedtægters 5 7. • side 12'

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Marianne Thomsen (villig til genvalg)
Thomas Hvilsom (villig til genvalg)
Søren Poulsen (indtrådt som suppleant i stedet for Bent Hørby — ikke villig til genvalg)
John Hansen (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsen foreslår: Kasper Dam Jensen og Hans Kristian Hansen (HC)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Jan Thagaard

Søren Poulsen (indtrådt i bestyrelsen)

Bestyrelsen foreslår: Søren Poulsen

9) Valg af revision — på valg er PricewaterHouseCopers A/S — Bestyrelsen foreslår BDO, Middelfart.

Valg af revisorsuppleant. — Bestyrelsen foreslår PriceWaterHouseCoopers

10) Evt.



Beretning Middelfart Antenneforening 2019.
Bent Hørby
Vores mangeårige formand Bent Hørby trak sig fra bestyrelsen i november måned på grund af sygdom.
Desværre en så alvorlig sygdom, der betød at han døde den 19. februar i år.
Vi savner Bent utrolig meget.
Bent har været fadder til det aftaleindhold vi har med Stofa i dag, og som vi er rigtig godt tilfreds med.

Medlemmer
Vi havde pr. 31 . 12.2019 5.907 medlemmer.
En lille stigning i forhold til sidst år, hvor der var 5.841 medlemmer.
Medlemsantallet er faldet en smule siden årsskiftet.

Udbuddet i Middelfart Antenneforening.
Vi har fortsat 3 pakker.
Den store pakke, giver gratis adgang til TV2 Play.
Der er mulighed for ''Vælg selv", Smart TV, og Mit TV.
På internetsiden er det muligt at vælge mellem 5 forskellige hastigheder, til konkurrencemæssige gode priser.

Bestyrelsesarbejdet.
9 møder, inkl. et konstituenngsmøde.
Hvad beskæftiger vi os med:

Anlægsudvidelser — projekter, hvor der etableres nye boliger i Middelfart.
Masser af drøftelser og overvejelser om, hvilken retning vi skal gå, når anlægget skal opgraderes.
Drøftelse af hvad vi gør for at markedsføre os i forhold til ewii.
Hvordan mr vi afviklet vores møder mere effektivt.

Markedsføring.
Vi var med ved "Stofa dag" — i MG&BK's lokaler, den 20 og 21. marts sidste år, og så igen de sidste 2 dage
her i Lillebæltshallen.
Vi havde en stand ved "open by Night" i foråret 2019.

Vi overvejer, om vi i 2021 kan være endnu mere aktive — evt. ved at lave event ved Kvickly og ved
Livstilsmesse i Lillebæltshallen.

Anlægget
I dag har vi et rigtig godt anlæg. Udviklingen kræver dog at anlægget bliver opgraderet, så vi kan blive ved
med at honorere de forventninger, der er på internethastigheder, samt bedre TV signal, streaming m.v.

Prisudvikling på TV, herunder programafgifter.
Er det billigt at se TV — nej det er dyrt.
Der skal betales til programudbyderne, for at de kan købe rettighederne til programmeme.
Sportsrettigheder og serierettigheder bliver hele tiden dyrere.
Hvordan prisudviklingen vil være fremover — det har vi meget svært ved at sige noget om.



Fremtiden.
Aftale omkring ombygning af anlægget.
Vi har indgået en aftale med Stofa om at ombygge anlægget for ca. 24. mio kr.
Anlægget ombygges til 1200 MHz og opgraderes, så det kan køre Docsis 3.1.
Docsis 3. I . er en pakketeringsform, der bevirker at kapaciteten i anlægget øges kraftigt.
En sådan ombygning vil betyde, at vi kan tilbyde intemethastigheder op til 1000 MB.
Selve ombygningen sker ved at der skal graves mere fiber ned i byen. Samtlige forstærkere, fordelere og stik
udskiftes.

Hvad betyder det for jer lige nu.
Signalet vil blive afbrudt en dag fra kl. 8:00 — ca. 16:00 i januar kvartal 2021. I kan følge med på
vores hjemmeside. eller tilmelde jer driftinfo på Stofas hjemmeside, så får i automatisk besked om
hvornår de afbryder hos jer.

Nedlæggelse ar Radiokanaler. Desværre betyder ombygningen, at vi ikke mere kan tilbyde
radiokanaler i vores anlæg.
Vi vil i stedet tilbyde en FM antenne til de kunder, der ønsker det. I skriver blot en mail til os eller
ringer på vagttelefonen. I kan også vælge at købe en DAB radio, en digital antenne, høre radio via
jeres TV- eller streame via internettet.

Hvad betyder det fremover.

Mere stabilt net både på tv- og intemetsiden.
Fejl findes hurtigere på grund af overvågning.
Fremtidssikret på grund af mere kapacitet.

24 mio. kr. lyder, for de fleste, som et svimlende beløb.
Aftalen betyder dog ikke, at grundkontingentet vil stige. (Kontingent uden programafgifter)
Det skyldes dels opsparing fra intemet fee, samt forudbetaling af fremtidig internet fee.

TV fremover
Vi tror. at der fortsat vil være flow-tv, med programpakker som det kendes i dag,
Den aftale vi har med Stofa, hvor de på vegne af rigtig mange antenneforeninger køber TV kanaler, må være
det billigste.

Individuel streaming vinder dog frem med streamingtjenester som Netflix, HBO, Viaplay, TV2play m.v.
Især de unge vælger denne løsning.
Vi tror ikke på, at den løsning er den billigste i længden.
Vi tror mere på vores løsning med "Vælg selv" ovenpå grundpakken.
Den mulighed udnyttes af alt for m.

Vi overvejer en medlemsaften, hvor vi vil demonstrere de muligheder, der er på TV området.
I kan altid læse om mulighederne på vores hjemmeside

Husinstallation.
Mange af os har en husinstallation, der ikke er fulgt med tiden.
For dårlige forstærkere, kabler og stik, samlet forkert osv, ja fejlmulighederne er mange.
Det er måske også et emne til en medlemsaften.

I forbindelse med ombygning af anlægget vil Stofa i en kort periode tilbyde gratis gennemgang afjeres
husinstallation. De retter små fejl. Hvis der skal laves noget større, bl.a. udskiftning af stikdåser, forstærkere
eller skjulte kabler, så får I et tilbud på dette, og I kan så selv vælge om I vil benytte jer af tilbuddet.
Hold øje med hvornår de tilbyder denne gratis gennemgang, og benyt jer af det. — Det er vigtigt med en god
husinstallation.



Internet fremover i Middelfart.
Mange er i dag afhængigc af cn god internetforbindelse. Flere arbejder hjemmefra. streamer mere m.v.

Flere selskaber scr det derfor som cn god forretning at investere i at ncdgrave fiber i byen.
For at de kan ti det gjotl til en god forretning, kræver det dog. at rigtig mange vælger deres løsning.

Selv om der lokkes med gratis tilslutning og % års gratis forbrug, så mener vi at den Imning i længden bliver

for dyr.

Dette skyldes at man bliver "påtvunget" langt højere hastigheder end man reelt har brug for, og dermed
kommer man til at betale for mere end man reelt har brug for.
Vi er glade for. at vi kan tilbyde hastigheder. som passer til de fleste, og til konkurrencedygtige priser.
Vi kan også håbe på, at konkurrencen betyder, at priseme generelt vil falde.

Vision for Middelfart Antenneforening:

Mestfor pengene.

Det har vi omsat til:

- at vi også fremover kan levere høje internethastigheder til priser der ligger under markedet.
- at vi fortsat kan levere TV signaler af høj kvalitet og med et indhold der efterspørges af brugerne.
- at vi skal være den foretrukne leverandør af internet og TV i Middelfart.
- at vi derfor fortsat skal være en selvstændig forening.

Disse udfordringer vil bestyrelsen have for øje, når vi tager fat på det der skal udføres i 2020 og fremover.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2019•

1.449.959

Betalingskander 14.259.163
øvrige indtægter 1.075.000

Uskud o

16.784.122

l.-Jdglt bet•Ungskander -14.259.163

Fordetsauen .236.905

-603.876

-200.000

Vedligeholdelso o

Administrationsornkostninger -60.000

Bestyrelse 09 repræsentantskab -125.000

Medlemsahnistation -237.569

Re•utta afskrivninger 1.061.en

-642.510

afskrivningør

Resultat nnmslelle posur 419.099

FhansieBe indtægter 2 1 soo

poster o

Arets 420.599

• Bu#ettet er revideret

2019

1.508.648

14.086.122

1.055.716

1.173.113

17003.*

-14.086.122

-230.842

-576.731

-393.238

-103.291

2.150.950

-649.770

-779.875

727.305

2.014

729.319

2018

1426.313

13.725 303

1.105S83

1.367.144

17.024.343

-13.750.054

-232.690

-585.029

-267.143

-66.364

-127.500

-642S10

-1,100001

623Æ92

I.S08

624.900



Balance pr. 31. december

Aktiver

Anlog

Materielle

Stola

beholdnlng•r

Passiver

Saldo 1

kets resunat

Egenk•pital

A-okat og AM•bldrag

Mornsafregning

Leverandørgæld

Torudbetalinger

Kor«risted• geldsforpUgulser

Goldstorpligtelser

P•ssiwr

Anvendt regnskabspraksb

3

4

4

5

6

7

2019

812.966

012.øss

812.055

1.318.395

76.308

1.394.703

9.382.02

10.777.305

11.590.350

7.231.710

729.319

7.961.029

14848

461."
592 835

2.sse.743

3.029.321

3.629.321

11.590.350

2018

1.462.725

1462125

1.482725

1.336S10

66 350

15086

1.417.946

5.835.*

7.253.532

8.716.257

6.606.810

624 900

7.231.710

o

14.939

249 048

887 704

332.856

1.484.547

1.484.547

8.716.257

8



Budget 2020
Medlemmer 1.1.2020
Bredbånd

bredbånd only

Basis•kontingent

Administration

Service

Digitale fordelspakker

Programafgif
I alt

Moms

Koda/copydan

Kontingent 2020
pr. kvartal

Basis kontingent

Digital fordelsaftale
Medlemsadministration
Service
Fee Brendbånd Only/kontingent
Løbent fee

Programafgifter

Koda/copydan afgift

Udgifter

koda/copydan

Programafgifter

Service
Medlemsadministration

Digital fordelsaftale

Administrationsomkostninger i

Bestyreleshonorar

Anlægsudgifter

Afskrivnirw

Overskud før afskrivninger

2345 1747 1233

3257

582

5325

3839

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 hjemmeside

91

43

108

1075

1360

2364

591

91

43

108

43

3361

3646

911

724

5281

1320

91

43

108

4960

5245

1311

801

7357

2019 budget

1.449.959

75.000

1.000

1.700.000

14.259.163

3.700.000

22.184.122

-3.700.000

-14.259.163

403.876

-237.569

-236.905

-260.000

-125.000

-1.700.000

-642.510

-21.765.023

419.099

175

109

71

355

2021 budget

484.575

228.975

228.975

575.100

112.000

1.000

1.700.000

14.508.222

3.809.541

22.647.388

-3.809.541

-14.508.222

-575.100

-228.975

-228.975

-100.000

-175.000

-1.700.000

-650.000

-21.975.813

671.575

280.000

220.000

220.000

575.000

150.000

1.000

400.000

14.000

3.800.000

20645000

-14.000

-575.000

-220.000

-220.000

-100.000

-180.000

-650.000

-20.145.000

500.000



55 Generalforsamlingen
Middelfart Antenneforenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der gennemføres i overensstemmelse

med gældende forretningsorden.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april.

Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved annoncering på Middelfart Antenneforenings hjemmeside

www.middetfart-antenneforening.dk, samt i den lokale uge- og dagspresse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse og vil

derefter blive offentliggjort på Middelfart Antenneforenings hjemmeside www.middelfart•antenneforening.dk.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde Tøende punkter:

• Valg af dirigent.
• Godkendelse af forretningsorden.
• Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forbbne år samt godkendelse heraf.

• Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf.

• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af dette års kontingent.
• Fremlæggelse af dette års budget.
• til bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægters 57.
• af revision.
• Eventuelt.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generarorsamlingen.

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte

medlemmer. På generalforsamlingen afgøres valg og forslag ved stemmeflertal. Endvidere gælder

forretningsorden for Middelfart Antenneforenings generalforsamling.

Ret til deltagelse i generalforsamlingen har alle tilsluttede husstande. Hver tiblutnirw der er registreret som

medlem. har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

55d
Ekstraordinær generalforsamlitw kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst IOO medlemmer skriftligt

opfordrer hertil, med angivelse af dagsorden. Programændrirwer kan ikke behandles på en ekstraordinær

generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. I tilfælde, hvor det sker efter

medlemsopfordring, må der maksimatt gå 6 uger fra modtagelse af den skrift* anmodning. til den

ekstraordinære generalforsamling afholdes.

56 — (5 6 er ikke i

57 — Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer væes for to år. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år væes fire medlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter for i år. kan finde sted. kan kun ske, hvis vedkommende er til stede

på generalforsamlingen eller skriftligt har givet tilsagn om, at valg modtages. Valget er gældende for 2 år.

Hvert år væes følgende:
statsautoriseret revisor.

suppleant for denne


