Formandstalen uddeling af midler
Onsdag den 16. november 2016, Skælskør Hallen

God aften og velkommen, på vegne af Skælskør Antenneforening vil jeg gerne byde velkommen, jeg kan lige
præsentere mig selv, mit navn er Allan Nicolaisen jeg er/var formand for foreningen
Med mig har jeg i dag Jørgen Thomsen (kasser), Jessie Pedersen (sekretær), Aage Weinreich og Thomas
Strøbel. Udover det har vi besøg af Skælskør Avis i form af Steen Andreasen.
vi er samlet for at uddele midler, der var tilbage da Skælskør Antenneforening sidste år blev ophævet.
I 1998 solgte den daværende Skælskør Kommune fællesantennen i Skælskør og Boeslunde til Telia Stofa.
Som en del af aftalen, skulle der oprettes en selvstændig forening, som skulle varetage brugernes ønsker om
indhold af TV og FM kanaler. Dengang var der 24 TV kanaler (4 af dem var kodet) og tilsvarende FM kanaler.
TV kanalerne var delt i 2 tv pakker. Det var derfor antenneforeningen, der ved afstemning blandt
medlemmerne valgte kanalerne for 2 år.
Foreningen fik dengang 10 kroner pr medlem, til foreningsarbejde og Brugerafstemninger, dette beløb blev
senere sat op til 20 kr. pr. medlem.
I flere år foretog Stofa også en brugerundersøgelse om kanal ønsker, samtidig med at Antenneforeningen
betalte for sin egen. Efter at sammenligne flere års afstemninger, fandt vi at resultaterne stort set var de
samme. En generalforsamling vedtog at der ikke længere skulle laves en særskilt afstemning for
skælskør/Boeslunde. Derfor sparede vi en del penge, så formuen voksede stille og rolig.
Med tiden er der blevet plads til flere kanaler, på fællesantenne, sjovt nok kom der også flere kanaler, men
der var nu plads til de kanaler folk mest efterspurgte.
I dag er kanalerne delt op i 3 pakker, også er der kommet selvvalg muligheder, samtidig med at
konkurrencen fra Webstreaming og TV abonement via internettet. Der derfor rig mulighed for at få de
kanaler man ønsker at se. Derfor var arbejdet for foreningen og bestyrelsen ikke tidsvarende mere
Stofa ejer flere fællesantenneanlæg på Sjælland, blandt andet Slagelse, Sorø og Næstved, alle med deres
egen forening, samt bestyrelser på 5-9 personer. Stofa henvendte sig i 2014, med et ønske om og ændre
formål med foreingerne. Efter som der ikke var meget indhold og bestemme over, ville de gerne have nogle
dedikeret sparingspartnere i mindre brugerråd, der samtidig kunne agere som deres ambassadør i de
enkelte byer.

På Skælskør Antenneforenings generalforsamling den 19. marts 2015, blev
dette fremlagt for generalforsamlingen og det blev vedtaget at nedlægge
foreningen. Det blev samtidigt vedtaget, at foreningsmidler skulle uddeles til
foreninger og velgørende formål.
3 af os fra den tidligere bestyrelse, sidder lige nu i brugerrådet, Jessie, thomas og jeg selv. Arbejdet med at
definere bruger råd, i flere anlæg med forskellige kulturer, er stadig i gang. Der vil komme en fælles
udmelding, fra os og Stofa, når det er endelig på plads.
Da vi for mange år siden ikke længere betalte for en dyr kanalafstemning, og kontingentet fortsatte på
samme vilkår, var foreningens formue, vokset til omkring 200.000 kroner, det er dem som vi skal glæde
andre med i dag.
VI har efter bedste evne og upartisk besluttet hvilke foreninger der skal tilgodeses. Husk i aften er der ingen
tabere kun vindere. Efter i aften, vil der være et lille beløb tilbage på kontoen, et eventuelt overskud doneres
ved endelig regnskabsafslutning
Jeg tænker at jeg nævner de forskellige foreninger enkelt vis og over rækker checken. Så er i velkommen til
og fortælle hvad i forventer at beløbet skal gå til. Til sidst tager vi et fælles billede til avisen

Dem vi betænker med midler er:

Skælskør Børnefugleskydning
Skælskør Marinegarde
Skælskør År 2000
Ældresagen Tilskud til rickshaw piloter
Boeslunde Plejecenter Venneforening
Boelunde lokalråd
Skælskør Roklub
Dansk Handicap forbund, Skælskør
Radio Solskin
Børns Voksen venner
Julemærkehjemmet
Kirkens Korshær, Skælskør
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