
Vipperød Antenneforening 
 

 

Generalforsamling 
 

Tirsdag d. 25. februar 2020 

 

 Fælleshuset i Lersøcenteret (Lersøparken 144) 

 

kl.19:30 

 

 

Foreningen vil være vært for en kop kaffe, te eller 

øl/vand og lidt sødt til ganen. 

 

 

 

Vipperød Antenneforening ønsker alle medlemmer et godt nytår ! 
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Til samtlige medlemmer i Vipperød Antenneforening 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:30 

Fælleshuset i Lersøcenteret. (Lersøparken 144) 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

     Optælling af stemmeberettiget 
 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. (Bilag 1) 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab. (Bilag 2) 

 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen. (Bilag 3) 

Forslag fra medlemmer. 

Forslag fra bestyrelsen.  

 

 

5. Fastsættelse af budget og kontingent. (Bilag 4) 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Valg af Formand (lige år)   Erik Christensen (modtager genvalg) 

 

b. Valg af Kasserer (ulige år)  Tine Pedersen (ikke på valg) 

 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Helt (modtager genvalg) 

   Ole Hansen (modtager genvalg) 

    

d. Valg af bestyrelsessuppleant  Mads Andersen (modtager genvalg) 

 

 

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantssuppleant. 

 

 

8. Eventuelt. 
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BILAG 1 Formandens beretning. Generalforsamling 2020 
 

Kære medlemmer ! 

 

2019 er lagt bag os, vi byder 2020 velkommen, det samme til nye medlemmer - og til dem der 

forlod os har vi sagt pænt farvel og måske på gensyn. 

 

Som nævnt tidligere er målet for foreningen er at skaffe det bedste tilbud til foreningens 

medlemmer på medie fronten, om det er TV, Internet eller telefoni – om det er flow tv eller 

streaming eller en helt anden ny måde at bruge medier på er underordnet, foreningen skal konstant 

forfølge muligheden for at gøre det endnu bedre til gavn for medlemmerne. I det perspektiv er det 

kritisk at vi har så mange medlemmer som muligt, desto flere vi er desto bedre er det for alle. 

 

Vores anlæg har det teknisk rigtigt godt og er blandt markedets bedste med de muligheder som 

samarbejdet med Stofa giver ift. TV pakker, SmartTv/Streaming, WebTv, ekstra kanaler (VælgSelv 

Frit) Bredbånd-Only, dvs. internet uden at skulle købe en tv-produkter og Stofa MitTV som er en 

mulighed for at blande TV kanaler helt frit. 

 

Stofa har sidst på året lanceret deres Android baserede SmartTV boks, den er under afprøvning i 

bestyrelsen, vi anbefaler at I afventer at Stofa får løst de børnesygdomme den pt. har inden I 

anskaffer den. Vi melder dette ud på vores facebook side, så hold øje med den. 

  

Problemer med udfald, forstyrrelser osv. er ofte i husinstallationen. Hvis du oplever problemer 

anbefaler bestyrelsen at I besøger vores eller Stofas hjemmeside og evt. får hjælp fra Stofas 

kompetente teknikere hvis det bøvler. Meld gerne tilbage til bestyrelsen hvis I oplever dårlig 

kundeservice hos Stofa, vi sætter kundeoplevelsen højt. Det vil hjælpe os hvis I noterer detaljer om 

hvem I har talt med og hvornår. 

 

Vi deltog på Vipperød Kulturdag med en stand og en Virtual Reality konkurrence, der var 2 heldige 

vindere af gavekort til Power. 

 

Foreningen har en fornuftig økonomi og har sponsoreret T-shirts til Vipperøds ”Rigtige Mænd”  

 

2020 bliver et stille år, vi står dog overfor en investering idet Energistyrelsen har påbudt at der 

etableres fjernaflæsbare målere i vores anlæg, vi har 9 steder hvor vi hidtil har betalt el forbrug efter 

skøn.  Desuden har vi et par separate arrangementer i støbeskeen som vi håber vil være af interesse 

og værdi, blandt andet giver vi et tilskud til et Fastelavns arrangement i Vipperød Sognegård 

 

Vores aftale med Stofa løber til udgangen af 2021, vi vil under punkter ”Eventuelt” give en kort 

orientering om vores tilgang og markedssituationen pt, herunder fibermarkedet. 

 

Tak til vore medlemmer for det forgangne år, samt en stor tak til bestyrelsen for indsatsen, og for at 

stå til rådighed, når vores medlemmer havde brug for hjælp og gode råd. 

 

 

Med venlig hilsen 

Erik Christensen, Formand
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Bilag 2 Regnskab    Generalforsamling 2020 
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Bilag 3  Generalforsamling 2020 

 

Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

 

Bestyrelsen stiller ingen forslag. 
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Bilag 4  

 

Budget & Kontingent 2020 (for omkostningsposter se Bilag 2) 

 

 

 

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

Antal medlemmer 

 

107 111 68 

2020 Pakkepris/md. 

 

214,40 458,00 632,00 

2019 Pakkepris/md. 

 

204,00 418,00 602,00 

 

 

Priserne er trådt i kraft, idet programleverandørerne og KODA/Copydan som hovedregel regulerer 

priser ved årsskiftet.  

 

Vi har pga. vores sunde økonomi valgt at prisstigning på foreningens omkostninger ikke skal 

reguleres for 2020 hvorfor prisændringerne for den største del har baggrund i ændrede 

programpriser hos Stofa (ca. 8 kr. i Pakke 1, ca. 38 kr. i Pakke 2 og ca 28 kr. i Pakke 3). 


