
 

Bestyrelsens beretning 2015 

Bestyrelsen 

Det seneste år har budt på en del. Alt sammen fordi vi alle arbejder for det vi tror er det bedste for 

jer medlemmer. Jeg vil i denne beretning sige lidt om det år der er gået og om hvor vi står nu. 

Herefter vil Lars Olesen fortælle lidt om hvad I kan forvente i Mølholm Antennelaug fremover. 

 

Efter generalforsamlingen 2014 konstituerede bestyrelsen sig med 

Formand -> Ole Stanstrup 

Kasserer -> Erik Ankjær 

Sekretær -> Lars Olesen 

 

Og Marianna Bach og Ove Jan Christiansen som bestyrelsesmedlemmer, samt Peter Demant og 

Jørgen Poulsen som suppleanter. 

Siden generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen holdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang i måneden. 

Derudover har der været en del møder med både Stofa og YouSee. 

Økonomi 

På sidste års generalforsamling oplyste vi at der var blevet indgået et forlig med Stofa omkring 

manglende opfølgning (inkasso) på manglende betalinger fra medlemmer til antennelauget. Vi har 

derfor været særligt opmærksomme på, at denne aftale nu blev overholdt – og det er den blevet. 

Som det fremgår af den årsrapport og budget vi fremlægger i dag og som har været tilgængelig på 

hjemmesiden den sidste uge, må vi desværre konstatere at der har været usikkerhed omkring 

opgørelsen af de medlemsindbetalinger Stofa har varetaget for foreningen, og dermed også 

korrekt udbetaling af pengene til foreningen. Efter udarbejdelsen af årsrapport og budget, skulle 

der være kommet styr på det og resultatet er, at der inkl. moms bliver overført knapt kr. 200.000,- 

til foreningen. At fejlen findes skyldes ikke en normal korrugering fra Stofa’s side, men at 

kassereren og den øvrige bestyrelsen løbende har fulgt op på de økonomiske nøgletal. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal findes nogle værktøjer der sikrer, at der bedre kan 

kontrolleres, at Stofa afregner korrekt til foreningen. 

 

Vedtægtsændringer og ny 6 årig aftale 



Bestyrelsen forelagde på sidste års generalforsamling, at der blev indgået en ny 6 årig aftale med 

enten Stofa eller YouSee. 

Da vi i bestyrelsen ikke var enige om hvad det rigtige valg for medlemmerne var, blev det i sidste 

instans lagt ud til medlemmerne at vælge det på en ekstraordinær generalforsamling. 

Valget faldt den 18. februar 2015 på Stofa og hvad det kommer til at betyde for jer, kommer Lars 

Olesen ind på senere. 

I samme ombæring blev vedtægterne også tilrettet, da den nye aftale ellers ville være i strid med 

vedtægterne. Når vi allivel havde vedtægterne oppe til revision, valgte vi også at modernisere 

nogle dele af vedtægterne. 

At det blev medlemmerne, der traf valget til sidst var godt, om end der var klager over at den 

invitation der var udsendt til alle medlemmer, for en stor dels vedkommende, først kom frem 

efter den ekstraordinære generalforsamling var afholdt – det beklager vi. 

Ændringer i bestyrelsen 

Som de fleste nok ved var vi i bestyrelsen ikke enige om, hvad der skulle vægtes mest i forhold til 

at indgå en ny aftale. 

Inden medlemmerne stemte om den fremtidige leverandør, var det i bestyrelsen kendt, at det 

uanset udfaldet ville få konsekvenser for bestyrelsens sammensætning. 

Som følge af valget af Stofa som leverandør de næste 6 år, har jeg selv (Formand, Ole Stanstrup) 

og bestyrelsesmedlem Ove Jan Christiansen, samt suppleanterne Peter Demant og Jørgen Poulsen 

valgt at forlade bestyrelsen i dag. 

For mit eget vedkommende bliver det dog med tilknytning til bestyrelsen, idet den resterende del 

af bestyrelsen har valgt at indgå en række aftaler med mit firma O.S. Data omkring levering af 

konsulentydelser og nogle IT systemer, der benyttes af foreningen (tidligere leveret gratis). 

Inden jeg giver ordet videre til Lars Olesen, vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for 

samarbejde i det forløbne år. 

Fremtiden 

Som omtalt tidligere begynder den ny 6-årige aftale med Stofa d. 1. juni.2015. 

Den ny aftale med Stofa betyder for medlemmerne en kontant tilskud til foreningen, som fremgår 

af regnskabet, en opgradering af antenneanlægget i kontraktperioden og nye muligheder som 

medlem. 

-- 



Det vil også samtidig i den nærmeste periode betyde en række ændringer for jer som medlem af 

Mølholm Antennelaug : 

 Ændring til standard-pakker 2. juni 2015.

 INFO-aften 4. juni 2015 om mulighederne i Mølholm Antennelaug

 Slukning af det analoge signal formentlige primo januar 2016

De 2 første ting som jeg nævnte, har I som medlemmer fået tilsendt materiale omkring og vil også 

i denne uge modtage yderligere materiale med post. 

Vores mål som bestyrelse er, at I er bedst muligt oplyst om det der sker hovedsageligt via 

nyhedsbrev, hjemmeside og i denne omgang også med post.  

Den 3. ting som jeg nævnte, var slukning af det analoge signal og det vil I komme til at høre mere 

om, men vil efter de foreløbige aftaler ske primo januar 2016. 

-- 

Antenneforeninger er i dag ikke kun TV-pakker selvom det er det primære, men også internet, 

telefoni og en række andre servicefunktioner. Udviklingen går stærk og specielt interessen for 

streaming er markant stigende, samt ønsket om individuelle ønsker og forskellige behov. Flere og 

flere vælger at få mindre pakker og tilkøbe specifikt de kanaler de måtte ønske og den udvikling vil 

også fortsætte I fremtiden. 

-- 

I bestyrelsen har vi valgt at indgå en aftale med OS DATA omkring diverse IT-ydelser dvs. når 

formanden fratræder bestyrelsen senere i dag, vil formanden været tilknyttet MAL  som 

professionel leverandør af en række IT-ydelser. 

-- 

Via henvendelser på vores mailsystem og via vores telefonopkald oplever vi også, at mange 

medlemmer ikke kender de muligheder der er i Mølholm Antennelaug. Derfor håber vi rigtig 

mange vil møde frem og spørge til lige netop jeres behov ved vores INFO-aften med STOFA d. 4. 

juni i Vinding Idræts Center. 

-- 



Vi håber med denne todelte beretning at vi har givet et godt billede af, hvad vi har arbejdet med 

og hvad der sker i fremtiden i Mølholm Antennelaug. 

Tak for jeres opmærksomhed.   


