
 

 Bestyrelsens beretning for perioden 01.01.2021→ 31.12.2021. 

 

Indledning: 

Velkommen til Generalforsamlingen i Mølholm Antennelaug. 

- 

”Præsentation af bestyrelsen og suppleanter” 

Aftenens program er bygget op som normalt dvs. vi følger dagsorden: 

-- 

På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for perioden fra d. 01.01.2021 frem til d. 

31.12.2021.  

De vigtigste overskrifter for året 2021 (kan I se bagved mig) har således været 

• Konstituering. 

• Samarbejdet med Stofa = Norlys 

• Nyt navn 

• Masten/fundamentet 

• El 

• Økonomi/Investeringer 

• Kommunikation/information 

• Fremtiden 

  

Året 2021 har igen været et år præget af et godt og intenst samarbejde i bestyrelse. Efter 

generalforsamlingen i 2021 konstituerede vi os på det efterfølgende bestyrelsesmøde uden 

ændringer. 



 

Stofa = Norlys 

Vores nye kontaktperson – Jari Pedersen – har vi holdt få møder pga. Coronaen. Det meste af 

dialogen har foregået via mail og telefon.  

Udover den daglige drift planlægger vi i samarbejdet med Stofa/Norlys diverse kampagner, Åbent 

Hus m.m. 

I november måned afviklede vi et åbent hus/event i Vinding Idræts Center. Trods en meget stærk 

markedsføring var fremmødet meget begrænset. Desværre var der lige netop denne dag indkaldt til 

Corona-pressemøde på samme tid. På pressemødet blev der præsenteret en række corona-

restriktioner som vi formoder var skyld i det lave fremmøde.  

Vi har i bestyrelsen valgt – 100 % tæt samarbejde med Stofa/Norlys – dette skulle alt andet end lige 

give det bedste for medlemmerne. Det samarbejde går vi selvfølgelig kritisk positivt ind i dvs. er 

der forhold vi ikke finder optimal bliver det bragt på dagsordenen. 

Vores aftale med Stofa/Norlys løber nogle år og i god tid før en ny aftale skal laves vil vi lave 

sonderinger. 

Guldægget i en aftale med Stofa er forsat bredbånd og i takt med at der sker en stigning af antallet 

af bredbånds-kunder og et fald i antallet af TV-pakker vil det være i fokus.    

Vi ser frem til et fortsat samarbejde med Jari og Stofa/Norlys  

 

Nyt navn 

I bestyrelsen er vi egentlig enige om at vores navn er forældet. Derfor valgte vi i efteråret at lave en 

lille konkurrence blandt medlemmerne om forslag til navn og tak for dem der bidrog. 

Efterfølgende har vi i bestyrelsen drøfte det videre forløb og besluttet vi lige i første omgang 

parkerer dette i en periode. 

Der er både fordele og ulemper ved at skifte navn, dog skal evt. et ny navn sikre og sende et signal 

om hvad vi har og tilbyder til medlemmerne i fremtiden.   

 

Masten/fundament 

I begyndelse af maj måned 2021 blev masten ved Mølholm Skole nedtaget. 



 

Masten samt forsyningshuset befinder sig på lejet grund ved Mølholm Varmeværk. Vi betaler årligt 

en lejeudgift på ca. 5.000 kr. I 2018 ophørte mastens funktioner. 

Vi er nu i dialog med Mølholm Varmeværk omkring fundamentet som er opført dels på vores 

teknikhus samt TDC’s murstenshus – ja i hørte rigtig den nederste del af dette fundament er faktisk 

opført ovenpå det laveste del af fundamentet. Udgiften til fjernelsen kendte vi i forvejen og beløber 

sig til ca. kr. 100.000. 

 

El 

Som det er kendt, har der været kraftige prisstigninger på el-området og det har også være et tema 

på vores bestyrelsesmøder. Samtidig vil også være synligt i vores regnskab. 

Vi har derfor lavet en aftale - efter at have undersøgt markedet - med Ewii således vi nogenlunde 

kender prisen de næste år. 

Vi har et ”godt” billede af vores årlige forbrug og medmindre de mere end 30 forstærkere går helt 

amok kender vi udgiften de næste år.   

  

Økonomi herunder investeringer 

Vores økonomi er solid. Hvad er bestyrelsens prioriteter    

Fastholdelse af pakkepriser i 2021 2020 og i 2019 samt suppleret med lidt ekstra kanaler i 

grundpakken samt Viasat Golf i den store pakke. 

Som nævnt på de tidligere generalforsamlinger investerer vi også i nybyg. Vores politik på dette 

område er foreløbig todelt. 

Hvis der i samme område er mere end udbyder forventer vi ikke at deltage, idet vi ikke kan forsvare 

den økonomi der skal bruges contra det antal medlemmer der forventes at tilslutte sig. Den aftale 

Stofa/Norlys tilbyder har vi svært ved at forsvare. 

Derimod er vi med når vi er eneudbyder i et område – eks. Agerglimt og Vindingvej 80 nu benævnt 

Hans Jørgensens Vej – her giver det efter vores opfattelse mening at deltage samtidig med at det er 

en naturlig del at MAL’s forsyningsområde.  



 

Som det fremgår af regnskabet, vil vi som forening blive belastet med omkostninger på at have 

midler i Sparekassen. Det er de gældende markedskræfter der gør sig gældende her, men vi har en 

løbende dialog med Sparekassen om de muligheder vi som forening tilbydes 

 

 

Kommunikation/information 

Dette vil vi fortsætte med og vi udgav sammen med Stofa en husstandsomdelt folder i efteråret 

2021.  

Samtidig vil vi via nyhedsbrev og specielt en løbende opdatering af hjemmesiden tilstræbe vi 

kommer så langt omkring og med de aktuelle emner der ville være. 

Hvis man er usikker på nogle ting, er I også velkommen til at bruge vores telefonnummer – vi hører 

nogle gange der er kø ved Stofa, men vi kan også bistå eller give gode råd om nødvendigt.  

   

Fremtiden: 

Flow TV & Streaming er 2 forskellige måder at se TV på. Det er ikke enten/eller, men det kan også 

gøres som en ”kombination” som mange gør.  

TV-pakkerne er fortsat mange der gør brug af og tendensen er også klar, at den lille pakke 

fastholder antallet af medlemmer, mens der er et fald på mellem-pakken og den store pakke. 

Mulighederne, hvis man har den lille pakke, er også store - med bl.a. Vælg selv eller købe 

streamingtjenester ovenpå eller ved siden af. 

Streaming via internettet er der også flere der køber dvs. medlemmer der udelukkende køber det vi 

kalder bredbånd-only og det er fint synligt på grafen bagved. 

Streamingtjenesterne er fortsat i fremgang, men ikke alle formår at forny sig og fastholde nogle 

gode attraktive priser. Samtidig skal man også som forbruger passe på hvilken model man vælger 

indenfor den enkelte. Jeg vil her nævne TV2 Play som i øvrigt i kan få som en del af den store 

pakke.  

Grundlæggende er vores råd, at den enkelte husstand ca. 1 gang om året vurderer deres 

ønsker/behov    

Hvordan har vores anlæg det?  



 

Efter opgraderingen er vores meddelelse at vi er i superligaen med anlæg og har meget sjældent 

henvendelser vedr. kvaliteten. Oftest er det på den enkelte husstand installationerne der skal 

forbedres. Stofa måler løbende signalet og udskifter løbende ting, hvis det viser sig signalet er 

blevet svagere i et område.  

Afslutning: 

-- 

Dette var så beretningen for det sidste år – ja vi holdt jo sidste generalforsamling her i disse lokaler 

foråret 2021 pga. Corona så det er ikke mere end 9 måneder siden sidste generalforsamling. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til den samlede bestyrelse herunder suppleanter for et 

godt samarbejde. 

Samtidig en tak til vores bankforbindelse som er Middelfart Sparekasse og samarbejdet med vores 

revisor Martinsen 

Sluttelig en tak til STOFA/Norlys ved Jari Pedersen.  

 

TAK for opmærksomheden  

 


