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1. Valg af dirigent. :Peter Rørdam
2. Valg af stemmetællere.: Anne-Lise Bjerregård + 2 til
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.:
Formanden beretter, at vi er ca. 2500 medlemmer, godt 100 mindre end i 2014, berettede bla. om
de nye og mange digitale kanaler og muligheder vi har, samt at Stofa gerne vil udvide samarbejde
med antenneforeninger og vil derfor oprette brugerråd, som erstatning for vores
Antenneforeningen. Der er rettet henvendelse til Slagelse kommune angående nedlæggelse af
antenneforeningen, som har haft mulighed for, at gøre indsigelser, men de har ikke vendt tilbage.
I forbindelse med den verserende sag fra sidste år, vedr. et årligt gratis pakkeskift, kunne Stofas
jurist uddybe sagen. I 1998 købte Stofa anlægget af Skælskør kommune, der har med den Kopi af
kontrakten, som Antenneforening ligget en prisliste fra dengang. Denne er ikke noteret i selve
kontrakten, ej heller underskrevet i hjørnet, som resten af kontrakten. Derfor ser Stofa ikke at
denne prisliste er en del af kontrakten og derfor ikke et kontraktbrud. Stofa kan fra tid til anden
tilbyde gratis pakkeskift, gældende priser og prisstigninger kan ses på Stofas hjemmeside. Denne
afgørelse ligger til grund for, at bestyrelsen ikke har gjort yderligere i sagen, andet end at fremligge
det for generalforsamling.
Per Rasmussen spørger til fordelsaftaler, han vil have priser lagt frem på det hele, Carsten fra Stofa
fortæller om tv pakkerne og fordelene, som webTV, webtv to go, samt at Stofa er pt den eneste
udbyder der har TV2 med i en webtv aftale. Han fortalte yderligere om Start forfra, der kræver en

Smartbox, her er der mulighed for, at starte udsendelser forfra i op til 48 timer tilbage, samt frit
valg af TV kanaler, Stofa har ikke rettigheder til start forfra på alle udsendelser så film og direkte
sportsudsendelser kan ikke starte forfra. I 2014 har der været ca. 1 millioner der start forfra
aktiviteter. Fordelsaftalen koster ca. 25 kr. pr måned,:
Efter dette blev beretningen godkendt.

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegnelse og godkendelse.:
Kasseren fremlagde regnskab for 2014: Regnskabet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.:
Da bestyrelsen forventer at foreningen nedlægges foreslår den kr. 0. Dette blev godkendt

6. Forelæggelse af budget for det kommende år, til orientering:
Da bestyrelsen forventer oprettelse af Brugerråd og at foreningen nedlægges er der ikke
udarbejdet budget.

7. Eventuelle indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
a. Bestyrelsens forslag:


Bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges og opløses, og at der i stedet
etableres et brugerråd, hvis virke helt finansieres af Stofa. Allan fortæller at Stofa
vil indgå sammen med os i brugerråd, dog vil vi med Stofa holde møde hvert år, dog
ikke en generalforsamling, men et møde om nye ting og tiltag på tv området
Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 4 imod, 3 undlod at stemme



Den afgående bestyrelse forslås samtidig nedsat som ansvarligt udvalg for
gennemførelsen af opløsningen.:
Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 4 imod, 3 undlod at stemme



Evt. formue foreslås udloddet til foreninger i Skælskør og Boeslunde efter
opløsningsudvalgets beslutning.
Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 4 imod, 3 undlod at stemme

b. Forslag fra Per Rasmussen:





Der ønskes helt frit kanalvalg - dvs. en grundpakke helt uden betalingskanaler også
mulighed for tilkøb af enkelte kanaler
Såfremt punkt 1 ikke vedtages ønskes NRK1 tilbage i pakke 1.
Såfremt punkt 1 ikke vedtages ønskes en grundpakke uden betalingskanaler
Såfremt der ikke - som lovet på generalforsamlingen i 2014 - er fundet en afklaring
vedrørende Stofas overholdelse af købsaftalen, skal en advokat undersøge de

juridiske aspekter i denne sag og forelægge dem for Stofa.: Da nedlæggelse af
antenneforeningen blev vedtaget, er disse forslag ikke relevante
Per Rasmussen valgte, at trække hans forslag tilbage, efter gennemgang af kanaler,
frit valg og pakker af Stofa

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.:
Dette punkt udgik, da det var blevet vedtaget at nuværende bestyrelse fortsætter som ansvarligt
udvalg for gennemførelse af opløsningen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.;
Det blev vedtaget at nuværende revisor Steen Henriksen og revisor suppleant Jens Bjerregaard,
blev valgt til at revidere det afsluttede regnskab
10. Eventuelt.:
Per Rasmussen havde forud for generalforsamlingen, bedt om en redegørelse for programpakker
og priser for disse. Formanden spurgte om han i aften havde fået svar på dette. Per bekræftede at
dette var sket fyldestgørende
Formanden takkede for et godt møde på bestyrelsens vegne. De vil nu i det nye udvalg sørge for at
afslutte foreningens regnskab og fordele midler som vedtaget. Der vil senere blive inviteret til et
møde hvor det afsluttede regnskab vil blive fremlagt, samt hvordan pengene er blevet fordelt.

