Bestyrelsens beretning for perioden 01.01.2016 31.12.2016.
Indledning:
Indledningsvis velkommen til Generalforsamlingen i Mølholm Antennelaug.
Velkommen til Jørn Holst fra Stofa, der er vores daglige kontaktperson.
Endvidere en velkomst til jer medlemmer der vil bruge en aften på en orientering om arbejdet i jeres
antenneforening.
”Præsentation af bestyrelsen og suppleanter”
Aftenens program er bygget nogenlunde således op :
Vi gennemfører aftenen, således vi følger de gældende vedtægter. Bestyrelsens beretning vil være
delt, idet undertegnede vil dele den op i fortid, nutid og fremtid, mens næstformand Søren
Christensen vil tage jer på en lille rejse i den tekniske del.
Under eventuelt vil Søren Christensen fortælle lidt om den seneste mulighed som medlem af
Mølholm Antennelaug ”Vælg selv”. En ny mulighed der supplerer de muligheder der hidtil har
været og som adskiller sig fra andet vi har set, idet muligheden tilbydes som supplement til
grundpakken og ikke som ved andre udbyder med start ved mellempakken.
-På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for perioden fra d. 01.01.2016 frem til d.
31.12.2016.
FORTID :
Året 2016 har været et år præget af et godt og intens samarbejde i bestyrelsen, hvor fokus har været
på vores medlemmer. Efter generalforsamlingen i 2016 konstituerede vi os på det efterfølgende
bestyrelsesmøde således:
Arbejdet i bestyrelsen tager udgangspunkt i en rolle- og opgavefordeling og hvor vi får mest mulig
ud af det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer.
Endvidere har vi også haft stor glæde af de 2 suppleanters deltagelse i arbejdet d.v.s. vi er flere
hænder til at løfte de opgaver der er i bestyrelsen.

Samarbejdet med Stofa
I 2015 indgik vi som bekendt en ny aftale med Stofa. Kontrakten indebærer bl.a. vi nu kører med
Stofas standard-TVpakker som kan suppleres med frit valg. En ekstra mulighed pr. 01.02 er det nye
koncept der hedder Vælg selv. Mere om det under eventuelt.
Den nye kontrakt betød også en udvidelse af anlægget. Det betyder der er etableret flere noder for
Stofas regning og således der maksimalt er 250 husstande pr. node. Dette arbejde er blevet afsluttet
i december måned sidste år.
I Mølholm Antennelaug er vores fornemmeste opgave sammen med Stofa, at have alle muligheder
til medlemmerne. Vi kan meddele, at vi lever op til denne ambition, idet anlægget er opdateret og
alle mulighederne er åbne til vore medlemmer.
Et eksempel er at vi omkring årsskiftet 2016 tilbød ”Bredbånd only”. Dvs. man er ikke forpligtet til
at have TV-pakker – for at have bredbånd fra MAL. Firmaaftaler med bredbånd er også en
mulighed og i 2016 bød vi velkommen til det sidste nye, nemlig ”MIT TV”. Det er et tilbud, hvor
man for kr 75,- pr. måned kan se DR’s programmer og enkelte tyske kanaler. Ønsker man
yderligere køber man blot det eller de programmer der ønskes dvs., der betales kun for de kanaler
man ser. Det er den billigste form for TV og er målrettet folk, der ikke har det store behov og kun
ønsker få kanaler.
Sidste år tilbød Vejle Kommune nye grunde på Korsdalsvej i Vinding. Vejen er geografisk placeret
i den sydlige del af Vinding og i den forbindelser, har vi ønsket at være en del af det sammen med
Stofa. Det vil også fremgå af regnskabet for 2016.
Mod slutningen af året – 17. november - indbød vi til åbent hus i Vinding Idræts Center. Mere end
100 interesserede mødte frem for at høre om lige netop deres husstands muligheder.
”Åbent Hus” arrangementet var lige før programomlægningen som fandt sted d. 29. november.
Omlægningen forløb nærmest problemfrit og vi fik som forening meget få henvendelser.
Grundlæggende skal vi forvente at ca. en gang årligt kan der ske programomlægning, såfremt man
har en af de 3 standard tv pakker.

Nutid :
Som bestyrelse er det afgørende vi har fokus på de ønsker og behov som vore medlemmer
efterspørger. Derfor arbejder vi hele tiden på, at have alle de tilbud det er muligt. Dvs. når Stofa

kører TV reklamer er de muligheder også i Mølholm Antennelaug – eller sagt med andre ord
”TOMMEL op”.
Vi prøver hele tiden at være opdateret med det der sker i antenneverdenen omkring os dvs. deltager
i messer, dialog med programleverandører, dialog med andre antenneforeninger og forhold der
måtte have vore medlemmers interesse.
Vores samarbejde med Stofa foregår via driftsmøder med Jørn Holst, hvor vi bearbejder de forhold
der har været og dem der måtte komme i fremtiden - igen med fokus på medlemmerne.
I det forløbne år har vi fortsat den gode dialog med 2 andre store Stofa-antenneforeninger i Vejle,
nemlig Nyboe og Bredballe. Dialogmøderne foregår med gensidig tillid og oplysning som
indebærer at vi drøfter de forhold vi arbejder med. Fokus er der også på det der skal ske indenfor
den nærmeste årrække, herunder de udfordringer vi har. Vi kan rådgive hinanden. Det er et godt
forum og har stor værdi for vores videre input til arbejdet i bestyrelsen.
Senere vil vores 2 økonomi-drenge give en orientering om regnskabet samt budgettet. Jeg vil ikke
undlade at sige at jeg synes vi har godt styr på forholdene som de er i dag og regnskabet viser også
en fin balance imellem indtægter og udgifter. Så mere om det senere.
Et af vores fokuspunkter i det forgangne år og i fremtiden vil forsat være vores investeringsplan.
Hvad er der behov for og hvornår med hensyn til investeringer i vores anlæg. Udviklingen går
stærkt og det er væsentlig, at vi er opdateret med alt på dette område. Derfor er det næsten også et
fast punkt på vores bestyrelsesmøder.
Fremtid :
Hvad kommer der til at ske i fremtiden? Ja vi vil prøve at give et bud på nogle af de ting her :
Standard-TVpakker har en afgang på ca. 5 % hver år.
Vi ved at medlemmerne vælger mindre pakker og tilkøber herfra.
Vi ved at streaming stiger år efter år dvs. internettet skal fungere og der er behov for at sende endnu
flere data denne vej.
Ultra HD-kanaler kommer til. Som en af de første antenneforeninger kunne vi sidst i november
2016 præsentere en kanal der bliver udsendt i denne kvalitet. Flere vil givetvis komme til de næste
år. Det kræver selvfølgelig I som bruger har et sådant fjernsyn og de også udsendes således. Kort
forklaret er de ca. dobbelt så skarpe billeder som HD-kanaler som næsten alle udsendes nu i MAL.
Kanalen er Viasat HD Sports-kanal. Den sender nogle af deres programmer bla. Formel 1,
Champions-legue i denne kvalitet

-Når vi snakker internet har vi også set andre antenneforeninger overtager internettet selv, idet der er
rigtig mange penge i spil der. Det er ikke noget vi pt. har kigget på, men muligheden er der og vi
agter i 2017 at tage en dialog med en eller flere antenneforeninger der har foretaget dette valg.
-I pressen har der også været fokus på priserne. For lige at sammenligne følger her en oversigt

Når der er fokus på priserne er det vigtigt – jeg gentager – vigtigt at der også sammenlignes på
indhold. Dvs. prisen kan ikke sammenlignes, hvis der ikke er det samme indhold. Endvidere betyder
forholdene ved andre leverandører, at det er nødvendigt med flere bokse i huset så der er mange
forhold man skal være obs. Når man sammenligner priser.
I 2016 har vi også holdt det første dialogmøde med YouSee med deltagelse af deres chefkonsulent.
Mødet var det første møde efter vi havde indgået kontrakten med STOFA. Jeg har en forventning
om at dialogen vil fortsætte og vi vil løbende følge med i, hvad der sker på deres område.
Som jeg har nævnt et par gange tidligere i beretningen er fokus på hvad og hvornår vi skal foretage
yderligere investeringer i vores anlæg.
Den optimale investering, hvor vi er fremtidssikret rigtig mange år frem i tiden – vil betyde en
investering på ca. 6-7 mill. Det er rigtig mange penge og der er også mange modeller på hvorledes
det kan gøres.
I bestyrelsen er vi af den opfattelse af den store og dyre investering er den der giver mest værdi. Jeg
vil nu gennemgå vores plan for den kommende investering og hvorledes vi ser økonomien i dette
projekt blive tacklet mest hensigtsmæssigt.
-Seneste nye tiltag for You-see er bl.a. lukning af FM-radio via antennestikket. Det vil eller er sket i
mange områder, hvor You-see er udbyder. Baggrunden er at pladsen på båndet skal bruges til andre
ting og I kan også forvente vi kigger på den mulighed på et tidspunkt i MAL. Der er andre
muligheder med at høre Radio – enten via TV, Dab eller egen antenne.
-Den. 31.12.2016 oplevede kunderne ved You-see ”sort skærm”. Den har været mange mærkelige
forklaringer og forskellige udmeldinger på dette.

Vi håber naturligvis ikke dette overgår MAL – men i løbet af året kan vi ikke undgå enkelte små
tekniske udfordringer/udfald – vi håber selvfølgelig det er i begrænset udgave. Hvis man vil have
informationer kan man gøre brug af bl.a. Stofas SMS-service

Der er dog en vigtig ting og det er jeres egen installationer på bopælen skal være opdateret. I skal
tænke på, at det er ikke småting der skal trækkes igennem i forhold til for 20 år siden. Derfor er det
en anbefaling værd man får lavet et tjek af huset med Stofa for kr. 399,00 eller det seneste nye et
tjek af WIFI i huset
Næstformanden vil nu tage over og fortælle lidt om det med teknikken inden jeg afslutter dette års
beretning.

Afslutning:
Som I fornemmer, har vi gang i mange ting og jeg føler med sammensætningen af bestyrelsen vi når
i mål med de ting vi arbejder på og med. Vi har fokus på medlemmerne som er vores fornemmeste
opgave. Dette samtidig med at vi har dialog, møder med andre interessenter udenfor gør at vores
baggrund og basisviden bliver styrket.
Dette var så beretningen for de forløbne 12 måneder og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
tak til den samlede bestyrelse herunder suppleanter for et godt samarbejde.
Endvidere en tak til følgende sponsorer til generalforsamlingen:
Verdens TV, VIACOM, TV2 og Discovery Network
Samtidig et tak til vores bankforbindelse som er Middelfart Sparekasse
Sluttelig en tak til Jørn Holst og STOFA.
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