
 

 
 

 

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag, den 25. februar 2020 kl. 19.00 

Lyshøjskolens festsal - i kælderen, indgang C. 

 25.02.2020 

 

        

 REFERAT: 

1. Valg af dirigent 

Formand Finn Mortensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Strandhuse 

Antenneforening og præsenterede bestyrelsen. Afbud fra bestyrelsesmedlem Kurt 

Langeberg. 

Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Peter Giødesen som dirigent. Peter Giødesen blev 

valgt enstemmigt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt (opslag på 

hjemmesiden 5.1.2020 samt annoncering i Kolding Ugeavis den 6.2. og 11.2.2020) og 

dermed beslutningsdygtig. 

22 stemmeberettigede medlemmer var til stede - ingen brevstemmer. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 

kommende år til godkendelse 

Formanden gennemgik følgende beretning: 

--- 

Ja, så er der igen gået et år, hermed bestyrelsens beretning for året 2019. Året 2019 er året, 

hvor vi har opgraderet vores antennenet til Docsis 3.1, det kommer jeg senere ind på i 

beretningen. 

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ifølge vores vedtægter offentliggjort på Strandhuse 

Antenneforeningens hjemmeside og ved annoncering i den lokal husstandsomdelte ugeavis. 

Annoncen har været 2 gange i ugeavisen samt i vores sidste Medlemsnyt. Endvidere får man 

besked om generalforsamlingen, hvis man er tilmeldt vores nyhedsbrev. 

 



kolding.net er paraplyorganisationen for de 6 antenneforeninger, som er med i kolding.net. 

Antallet af medlemmer i kolding.net har også i 2019 været faldende, undtaget i Strandhuse 

Antenneforening, hvor vi har haft en lille stigning af medlemsantallet. Strandhuse 

Antenneforening udgør af det samlede medlemstal i kolding.net ca. 6,3 % og AFIK, som er 

langt den største forening af de 6 foreninger har ca. 76 %. 

 

Som før nævnt steg vores medlemstal i 2019 med 33 medlemmer. Ved årets begyndelse 

2020 havde vi 1.289 medlemmer, heraf havde 70 medlemmer Bredbånd Only, denne lille 

stigning er vi godt meget tilfredse med. En af grundene er de nye tilslutninger ude på 

Drejens. Mange af vore medlemmer er i årets løb blevet kontaktet af enten Ewii eller TDC 

med tilbud om at få internet og Tv fra dem. Medlemmer med kun Bredbånd Only har kun en 

internetforbindelse fra os / Stofa. 

 

Også i 2019 er der en del medlemmer, som har skiftet fra pakke 3 til en mindre pakke, 

blandt andet på grund af prisen, samtidig med at man nu også har den mulighed at kunne 

tilkøbe en eller flere ekstra kanaler til sin pakke eller gøre brug af en af de andre muligheder, 

som Stofa tilbyder. Her tænker jeg blandt andet på DE DIGITALE TJENESTER m.m. I 

kan se mere på Stofas hjemmeside, Stofa.dk eller gå ned i vores butik i Kolding. 

 

Den 1. januar i år havde 540 medlemmer pakke 1 (lille pakke) mod 498 i 2019. Pakke 2 er 

næsten det samme antal som i 2019. Pakke 3 udgør nu kun ca. 34 % mod 38 % i 2019 og 

svarer til 409 medlemmer mod 437 i 2018, og det er et fald på 28 medlemmer. Vi ser nu, at 

antal af tilslutninger i pakke 3 igen er faldende fra 1. jan. 2019 til 1. jan. 2020. 

Grunden er, at den store pakke er ved at blive for dyr, derfor skifter medlemmerne til en 

billigere pakke, som ikke indeholder så mange sportskanaler. Prisen for sportskanalerne er 

de sidste par år steget meget, da programudbyderne skal betale noget mere for få sport i 

deres programflade. 

 

I dag leverer Stofa bredbånd / internet til ca. 58 % af vore medlemmer og er det samme som 

sidste år.  

 

I dag bruger de fleste af internetbrugerne i Kolding, Web Tv, ligesom mængden af 

tidsforskudt tv øges år for år. Forbruget af bredbånd/internet er fortsat stadig kraftigt 

stigende, det betyder, at der sendes mere og mere data gennem kablerne. Det skønnes, at 

denne stigning af data stadig vil stige kraftigt i de kommende år. 

 



Midt december måned 2019 foretog vi vores årlige kanalomlægning af de 3 pakker. Igen i år 

var der ikke så mange kanaler der byttede plads eller kom i en anden pakke. DR1 fjernede 3 

af deres kanaler, og der kom en ny kanal ind. 

 

kolding.net havde 2 gange en stor annonce i Kolding Ugeavis med det nye kanalmønster, 

ligeledes kan kanalstrukturen i de tre pakker ses på vores hjemmeside samt i det sidste 

Medlemsnyt. 

    

Antal kanaler er i 2020 næsten det samme som i 2019. 

Det vil sige: 

• Pakke 1: 33 kanaler 

• Pakke 2: 11 kanaler og (inkl. Pakke 1): 44 kanaler 

• Pakke 3: 20 kanaler og (inkl. Pakke 1 og 2): 64 kanaler 

 

Priserne for pakke 1, 2 og 3 pr. år i 2020 er henholdsvis:                                                                                                                                                                                 

• Pakke 1:  2.388 kr., prisstigning på 120 kr. ~ ca. 5 %                           

• Pakke 2:  5.328 kr., prisstigning på 480 kr. ~ ca. 9 %      

• Pakke 3:  7.260 kr., prisstigning på 360 kr. ~ ca. 5 % 

 

Priserne for de 3 pakker er inkl. vores foreslåede foreningskontingent på 358 kr.    

 

Priserne for de tre pakker i 2020 er steget grundet prisforhøjelser fra programudbyderne, 

stigning af Koda og Copydan afgifterne samt en ny kanal i pakke 2. Kontingentforhøjelsen 

kommer jeg senere ind på.  

 

Kanalmønstret i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser er godkendt af kolding.net`s 6 

medlemsforeninger. 

 

På delegeretmødet i november måned 2018 blev det besluttet, at alle 6 foreninger i 

kolding.net skulle havde samme kontingent, grundet fælles markedsføring m.m. Da alle 

medlemsforeninger ikke har samme kontingent, blev det aftalt i samarbejde med Stofa, at de 

foreninger, der ønskede det, kunne udbetale et udligningsbeløb tilbage til sine medlemmer i 

4. kvartal. I 4. kvartal 2019 udbetalte Strandhuse antenneforening 150 kr. inkl. moms tilbage 

til alle medlemmer. 

 



Kontingentet for Strandhuse Antenneforening i 2020 bliver 358 kr. minus 

udligningsbeløbet på 150 kr., d.v.s. et kontingent på 208 kr. Som før nævnt har vi aftalt 

med Stofa, at de i 4. kvt. fratrækker udligningsbeløbet fra det enkelte medlems regning, som 

udsendes i 4. kvt. ligesom i 2019. 

 

Vores programpriser er steget en del, men vi har stadig nogle af landets bedste priser, når vi 

sammenligner os med andre antenneforeninger rundt i landet med samme kanaludbud, som 

vi har. kolding.net har valgt at tage Stofas standardpakker, da det er der, vi får mest for 

pengene. Ligeledes er vores kontingent meget lavt, når man ser, hvad man får for pengene, 

her tænker jeg blandt andet på opgradering af antenneanlægget.  

 

Med Bredbånd Only som vi har fra Stofa, giver det os mulighed for at udbyde 

internettilslutning og bredbåndstjenester uden krav om, at slutbrugerne også skal aftage en 

Tv–pakke. For at få Bredbånd Only, skal man være medlem af Strandhuse Antenneforening. 

Vi har pr.1.1.2020 70 medlemmer ca. 5 % som har benyttet sig af den mulighed, en stigning 

på 28 medlemmer siden først i 2019. 

 

Siden 2015 har kolding.net haft sit eget mobilselskab Kolding.Net Mobile. Vi må desværre 

erkende, at det ikke har været nogen succes, der var for få medlemmer i selskabet, det blev 

også nævnt på sidste års generalforsamling. Derfor blev mobilselskabet Kolding.Net Mobile 

lukket den 1.1.2020 og de abonnenter der ønskede det blev flyttet over i et andet selskab. 

 

Vor administrationsaftale fra 2018 med Stofa betyder, at opkrævning af Tv og 

foreningskontingent m.m. opkræves ¼ årligt af Stofa. 

 

I serviceaftalen, som vi ligeledes har med Stofa, bliver vores anlæg overvåget alle 24 timer 

fra en central i Aarhus. Alt i alt har vi i dag et anlæg, som er opdateret, og som ikke giver 

medlemmer nævneværdige problemer med deres antennesignal, kun hvis et medlem har en 

dårlig stikledning. 

 

Som led i den indgåede samarbejdsaftale mellem kolding.net og Stofa, har parterne indgået 

en aftale vedr. ombygningen af hele kolding.net`s kabel - net, til DOCSIS 3.1. 

Ombygningen af anlægget til Dozsis 3.1, er nu næsten afsluttet. Der mangler nu kun enkelte 

steder at færdiggøre det. De fleste skabe er udskiftet, samt alle komponenter over jorden, her 

tænker jeg på splittere, forstærkere m.m., mens alle kabler nede i jorden genbruges. For at få 

ca. 250 husstande pr. node, har det været nødvendig at udvide med nye noder og at lægge 



nye kabler i jorden. kolding.net og Stofa forventer at holde afleveringsforretning sidst maj 

måned i år, og så skulle hele anlægget være indreguleret til det Docsis 3.1.  

I forbindelse med Docsis 3.1 har enkelte husstande måtte skifte deres stikledning, da 

målinger har vist, at der var fejl på deres stikledning, så de havde et dårligt signal ind i 

huset.  

 

Opgradering til DOCSIS 3.1 giver mulighed for gigabit-hastigheder og symmetriske 

hastigheder på samme niveau som fiberbaserede produkter. Endvidere vil DOCSIS 3.1 give 

forbedret stabilitet på grund af forbedrede muligheder for overvågning af alle anlæggets 

komponenter. 

 

Alt i alt skaber det både bedre stabilitet og mere kapacitet til internet med gigabithastigheder 

og tv – kanaler i knivskarp 4k-opløsning. Nu har vi de samme internethastigheder som andre 

internetudbydere i området. 

 

Vores nye hjemmeside er nu up to date. Der er en del medlemmer, der allerede har tilmeldt 

sig vores nyhedsbrev, desværre ikke så mange som vi havde håbet på, men vi håber, at der 

snart kommer flere til. Er man tilmeldt nyhedsbrevet, får man blandt andet en mail, hvornår 

der er generalforsamling og andre nyheder. 

 

Jeg kan oplyse at kolding.net nu også har opbygge en ny hjemmeside, hvor man henviser til 

de 6 medlemsforeningers hjemmesider, som alle er opbygget over samme skabelon, så de 

mere eller mindre ser ens ud. 

 

Den 23. oktober 2018 åbnede kolding.net og Stofa en fælles butik på lilletorv 2a her i 

Kolding. I øjeblikket er der 4 butiksmedarbejdere i forretningen, som meget gerne vil hjælpe 

jer, når I kommer ind i forretningen. Forretningens åbningstider er ændret fra januar 2020 

til: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 17.00 torsdag fra kl. 10.00 til kl. 

18.00. 

 

Siden åbningen er butikken blevet flittigt benyttet af medlemmerne, gennemsnittet af besøg 

pr. dag er ca. 30, men her på det sidste er vi ofte oppe på 50 medlemmer pr. dag. Her i 

januar måned havde de ca. 800 ekspeditioner, så husudvalget (personer fra kolding.net og 

Stofa) er godt tilfreds med besøgsantallet i butikken. I butikken kan man få ændret sin tv – 

pakke, bestille ekstra tv-kanaler og den nye Stofaboks m.m. Ligeledes kan man få hjælp, 

hvis man har problemer med sit antennesignal, samt aftale at få besøg af en tekniker fra 

Stofa. 



 

I november måned 2019 lancerede Stofa sin nye tv–boks til en lejepris af 30 kr./ mdr. og 

det er ikke muligt at købe boksen. En del medlemmer har oplevet større eller mindre fejl på 

deres boks. Stofa har meddelt, at boksen bliver opgraderet i den første uge i marts måned, så 

må vi håbe, at alle problemer med boksen hermed er løst. 

 

Vi kan se, at de fleste af vores medlemmer i dag gør brug af de forskellige 

streamingtjenester, som streaming af eksempelvis serier, film TV og videoklip, mindst en 

gang om ugen, og ofte streamer de mange timer ad gangen. Det stiller derfor meget store 

krav til vores anlæg for at klare denne belastning, som ligeledes øges kraftig år for år. Det 

har vi nu løst ved at opgradere vores anlæg til Docsis 3.1. 

 

Da kolding.net og Stofa åbnede butikken i Kolding, blev det besluttet at lave en fælles 

markedsføring af kolding.net og Stofas produkter m.m. Det har vi bl. andet gjort ved med 

jævne mellemrum at sætte en helsides fælles annonce i Kolding Ugeavis, samt at vi også 

samtidig har annonceret på Facebook. Derved har kolding.net navnet slået sig fast i Kolding 

og omegn. 

 

kolding.nets bestyrelse har i samarbejde med Stofa besluttede i begyndelsen af 2019 at lave 

og udsende et medlemsblad, kaldet Medlemsnyt, som deles ud til alle husstande i Kolding 

og omegn 1. gang om året. 

- Første gang det blev delt ud var i september 2019 

- Her i 2020 blev det delt ud i februar måned. 

- Næste gang er i foråret 2021. 

Bladet bliver lavet i samarbejde med Stofa og deres reklamebureau. 

 

Sidst i januar måned 2020 blev der afholdt et Event (Stofa arr.), hvor man kunne få svar på 

diverse spørgsmål m.m. Inden eventet sendte Stofa et brev ud til alle vores medlemmer. Da 

eventet løb af stablen, kom der ingen til dette arrangement. Vi fandt hurtig ud af, at ingen 

havde modtaget brevet fra Stofa. Efterfølgende har vi fået oplyst, at brevene er endt i en 

container. En ny dato er nu fastsat til torsdag den 26. marts mellem kl. 14.30 til 18.30 og det 

finder sted i Bramdrupdam Hallerne. Stofa sender igen brev ud til alle vores medlemmer. 

  

Strandhuse Antenneforening har som nævnt på sidste års generalforsamling også udarbejdet 

den nye persondataforordning for vores forening, og den kan ses på vores hjemmeside. 

 



På Drejens Halvø leverer vi antennesignal til en del nye udstykninger. Vi har lavet en aftale 

med Stofa, at de etablerer og tager investeringen i antenneanlægget i bebyggelsen og at vi 

leverer signalet fra vores noder.  

 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige en stor tak til 

Stofa, for det gode samarbejde, vi har haft i årets løb, selvom de ikke er til stede i aften. 

 

Ligeledes en stor tak til Finn Høybye for revidering af vores regnskab. 

 

Der skal også lyde en meget stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 

årets løb. 

--- 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Generalforsamlingen efterlyste transparens i kontingentets sammensætning. Bestyrelsen vil 

arbejde for at øge gennemsigtigheden i regnskabets/kontingentets sammensætning. 

Regnskab inkl. balance blev godkendt. 

 

4. Eventuelle forslag 

Bestyrelsen har modtaget ét forslag til behandling på generalforsamlingen: 

--- 

Fra: Viggo Helbo 

Sendt: 6. januar 2020 12:37 

Emne: Forslag til behandling på generalforsamlingen den 25.02.2020 

 

Hej Finn. 

 

Jeg har fjernsyn både med Stofa boks og Appletv4K og ser her TV via Stofa App. 

I de sidste måneder har der været mange problemer ved brug af disse. 

Stofa foreslår ændringer i opsætning som. 

Deaktiver digital lyd (AC3) 

Deaktiver match dynamisk område fra. 

Deaktiver match billedfrekvens. 

Alt sammen noget der forringer lyd og billede for at kan bruge boks og apple tv 4k. 

Jeg har talt med Apple, som har hjulpet med anvisninger til at løse fejl, men deres svar er 

desværre at Stofa ikke får opdateret deres App, derfor opstår der især fejl ved "start forfra". 



Jeg foreslår at vor hjemmeside får et debatforum så medlemmerne her kan debatere fejl og 

forslag til løsninger. 

 

Med venlig hilsen 

Viggo Helbo 

--- 

Forslagsstilleren var til stede. Formanden kommenterede forslaget ved at henvise til 

kolding.nets butik for så vidt angår de tekniske spørgsmål, mens bestyrelsen ikke finder 

forslaget om at oprette et debatforum på Strandhuse Antenneforenings hjemmeside 

hensigtsmæssigt på baggrund af andre antenneforeningers erfaringer. Desuden ser 

bestyrelsen sig ikke i stand til at administrere et debatforum. Der henvises til Stofas 

facebook-profil, hvor der er mulighed for debat. 

Forslaget blev ikke godkendt. 

 

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår. 

Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 358,- 

Budgettet, herunder kontingentet, blev godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: 

- Finn Mortensen (modtager genvalg) 

- Søren Ipsen (modtager genvalg) 

- Allan Madsen (modtager genvalg) 

- Kurt Langeberg (modtager ikke genvalg) 

Dirigenten spurgte, om der blandt generalforsamlingen var kandidater eller forslag til 

kandidater. Det var ikke tilfældet. 

Finn Mortensen, Søren Ipsen og Allan Madsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 

Finn Høybye og Erik Madsen var villige til genvalg og blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Et medlem spurgte ind til fordelene ved den nye tv-boks set i forhold til den tidligere tv-

boks. Med den nye tv-boks kan man blandt andet spole, optage og sætte tv-programmer på 

pause. 

Et medlem anførte, at teksten på regningerne kan være svær at forstå og henstillede til 

bestyrelsen at gøre Stofa opmærksom på problematikken. Bestyrelsen tager emnet op med 

Stofa. 



Et medlem spurgte til, hvordan programpakkerne sammensættes, idet medlemmet efterlyser 

en bestemt svensk kanal. Strandhuse Antenneforening har ikke direkte indflydelse på, hvilke 

kanaler, der indgår i programpakkerne. 

Et medlem spurgte ind til fremtiden for radiosignalet. FM-signalet er lukket ned, men der 

sendes digitalt signal via antennesignalet. 

Dirigenten takkede efterfølgende for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten, afgående bestyrelsesmedlem Kurt Langeberg og alle 

deltagende medlemmer. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.  


