
Vipperød Antenneforening 
 

 

Nu hvor Corona restriktionerne tillader det og 

sommerferie perioden er bag os indkaldes til ordinær 
Generalforsamling  

 

Tirsdag d. 28. september 2021 

 

 Fælleshuset i Lersøcenteret (Lersøparken 144) 

 

kl.19:30 

. 

 

Foreningen serverer en kop kaffe, te eller øl/vand og 

lidt sødt til ganen. 
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Til samtlige medlemmer i Vipperød Antenneforening 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 
Tirsdag den 28. september 2021 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)   (ikke på valg) 

 

b. Valg af Kasserer (ulige år)  Tine Pedersen (modtager genvalg) 

 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bent Susic (modtager genvalg) 

    

d. Valg af bestyrelsessuppleant  (ikke på valg) 

 

 

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantssuppleant. 

 

 

8. Eventuelt. 
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BILAG 1 Formandens beretning. Generalforsamling 2021 
 

Kære medlemmer ! 

 

2020 og det meste af 2021 har stået i Corora virussens tegn. 

 

Som nævnt tidligere er det kritisk på flere fronter at vi har så mange medlemmer som muligt, desto 

flere vi er desto billigere er det for det enkelte medlem ift. de faste omkostninger, men også for 

foreningen da vi dermed har bedre forudsætninger for at forhandle de bedste aftaler hjem med vores 

samarbejdspartnere. 

 

Teknisk er vores anlæg stadig blandt markedets bedste, vi ser dog den samme tendens som alle 

andre steder, hvor mange vælger kun at have en internet forbindelse og dropper tv-pakkerne, vores 

medlemstal er nedadgående. 

 

Stofa lancerede i 2020 deres Android baserede SmartTV boks, efter lidt børnesygdomme er det 

vores opfattelse at den er stabil og kan anbefales. 

  

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. 

 

Foreningen har en fornuftig økonomi, selvom vi i 2020 regnskabet måtte bekoste nye elmålere og 

skabe i vores anlæg pga. nye myndighedskrav, har vi stadig en sund økonomi. 

 

I vores aftale med Stofa har vi forhandlet at Stofa betaler et beløb til lokale initiativer, f.eks. 

engangsbeløb til arrangementer eller sponsorater til sportsklubber. Vi har af det beløb doneret 5000 

til Kirkerne i Vipperøds fastelavns arrangement, desuden donerer vi 5000 til Vippe-run 

arrangementet d. 18. september. 

 

2020 og 21 har været et stille år, vi står dog overfor en beslutning omkring samarbejdspartner på 

indholdsleverancer. Vores aftale med Stofa løber til udgangen af 2021, vi vil under punkt ”Forslag 

fra bestyrelsen” orientere om vores tilgang og oplæg til beslutning. 

 

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 2021 
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Bilag 3  Generalforsamling 2021 

 

Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag  

 

Bestyrelsen bemyndiges til jf. vedtægternes §13 stk 1, at indgå ny aftale som erstatning for 

nuværende aftale med Stofa ophører 31.12.2021. 

 

Motivationen for dette forslag er at vi pt. har flere alternativer i spil, herunder også at fortsætte 

uændret med Stofa. 

På grund af fortrolighed og følsomheden ift. de igangværende forhandlinger og at denne indkaldelse 

er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, kan detaljerne ikke nærmere beskrives her. 

Såfremt yderligere information ønskes så send en mail til foreningens e-mail hvorefter vi vil sende 

yderligere information. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for forhandlingsstatus mv. 
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Bilag 4  

 

Budget & Kontingent 2021 (for omkostningsposter se Bilag 2) 

 

 

 

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

Antal medlemmer  
(2020 antal) 

 117  
(107) 

111  
(93) 

68  
(62) 

2021 Pakkepris/md. 

 

215,00 458,00 632,00 

2020 Pakkepris/md. 

 

214,40 458,00 632,00 

 

 

Priserne er trådt i kraft ved årsskiftet 2020-2021.  

 

TV-Pakke priserne besluttede vi i en forhandling med Stofa at holde på samme niveau i 2021 som 

de var i 2020, dette selvom priserne fra program leverandørerne var varslet til at stige for 

størstedelen af programmerne. Stofa påtog sig i den forbindelse en del af den ekstra omkostning og 

foreningen tog tilsvarende en andel. 


