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Beretning for 2013 
!

Den første opgave bestyrelsen havde efter generalforsamlingen 21. marts 2013, var kon-
stituering. 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: !
 Formand:  Kim Hassel-Pflugh 
 Næstformand: Tage Pedersen 
 Bestyrelsesmedlem: Frank Jensen 
 Bestyrelsesmedlem: Per Fløe 
 Bestyrelsesmedlem: Lars Aa. Hansen 
  
 1. suppleant: Jeppe Hassel-Pflugh 
 2. suppleant: Jan Ryborg !!
Næste opgave var at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få konfirmeret 
de vedtægtsændringer, som blev besluttet på sidste generalforsamling. Den ekstra ordi-
nære generalforsamling blev afholdt i Smedenes Hus, hvor der ud over bestyrelsen, mød-
te 2 medlemmer frem. Der var ingen indsigelser mod vedtægtsændringerne. !
I løbet af året har bestyrelsen afholdt 4 møder med faste og åbne emner.  !
Med generalforsamlingen i frisk erindring, måtte vi have gjort noget ved kommunikationen 
med Stofa. Kassereren tog en snak med dem dels om vores egen kommunikation dels om 
medlemmernes når de henvender sig. Det generelle indtryk er at det hjalp, men her på det 
sidste og efter at Stofa har skullet indfase 65.000 nye kunder som tidligere var kunder hos 
Waoo, er det gået helt galt igen. Vi har for nylig fået oplyst, at man nu har taget konse-
kvensen og ansætter ”en hær” af medarbejdere til at afhjælpe situationen. !
Strategiudvalget har haft 5 møder samt en ekskursion til en potentiel leverandør af internet 
på Sjælland. Der arbejdes forsat på om vi på sigt skal etablere vores egen internetforsy-
ning i forventning om, at netop den aktivitet, vil kunne dels dække medlemmernes eget 
behov for internet og, hvis prisen ellers kan være attraktiv nok, kan give økonomi til fore-
ningen så vi fortsat kan videreudvikle og til stadighed have et opdatere net. 
Udvalgets arbejde blev dog sat noget på stand-by, da den potentielle samarbejdspartner 
blev solgt til en af de øvrige udbydere, men det er da stadig et tema som vi vil arbejde med 
og derfor er der fortsat kontakt med 2 andre potentielle samarbejdspartnere.  Vi har stadig 
mere end 2 år tilbage af samarbejdskontrakten med Stofa som udløber 31/12 2016. Inden 
den tid vil vi lade et uvildigt rådgivningsfirma kigge på mulige løsninger og i fald vi igen 
skal have opgaven løst af en entreprenør, da at få lavet det bedst mulige udbudsmateriale. !
Kanalomlægningen efter generalforsamlingen gav som ventet travlhed på kontoret. Lars 
fik løst og guided mange enten pr. telefon eller efter henvendelse på kontoret. Vi er helt 
opmærksomme på, at det er et stort problem, når der bliver foretaget kanalomlægninger, 
men desværre må vi nok indstille os på, at det sker en gang om året. Vi kan så sørge for 
at det i videst muligt omfang kun sker én gang. 
Jeg kan i den forbindelse, i lighed med sidste år,  kun opfordre til, at når der er foretaget 
en kanalsøgning, lad kanalerne være hvor de er. Hvis man så synes der er for langt mel-
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lem kanalerne når man zapper, kan en løsning være at oprette favoritlister på TV-appara-
tet. Den mulighed er der på langt de fleste nyere apparater i dag. I øvrigt kan alle nyere 
fladskærme selv udfører en automatisk digital kanalsøgning, se evt. nærmere i brugsan-
visningen hvordan, eller besøg Tv producentens hjemmeside og se hvordan, under din 
model type, som regel vil 4-6 tastetryk på fjernbetjeningen kunne klare en autosøgning. !
Vores mast blev endelig reduceret den 17. maj 2013. Efter flere forsøg, som måtte opgives 
på grund af vejret lykkedes det endelig at få fjernet de 2 øverste fag. !
Efterhånden ser det ud til, at der kun er få problemer med teknikken. Efter at vi ø-opdelt 
nettet, fik gravet lysleder ud til de nye øer og udskiftet forstærkerne ude på linjen, er det 
ikke indtrykket, at fejlmeldinger har været meget omfattende i det forgangne år. En enkelt 
eller to vil måske nok synes at de udfordringer de har kæmpet med, har været seriøse, 
men i det store og hele har driften været fornuftig. Det er også indtrykket, at medlemmerne 
har forstået budskabet om, at digital modtagelse kræver bedre interne hus-installationer. 
Kontoret har givet vejledninger og udlånt kabler så man ved selvsyn har kunnet konstatere 
om der var forskel på egne kabler og de udlånte. Det har angiveligt været en succes lige-
som en god vejledning på foreningens og Stofas hjemmeside har afhjulpet mange proble-
mer. Derimod har vi et par gange eller tre været udsat for at Internettet har været helt 
blokkeret, hvilket også har ramt tv-signalerne. Det er naturligvis Stofas ansvar at det kører, 
men Stofa har været ude for de såkaldte DDOS-angreb, som desværre bliver hyppigere 
og hyppigere. DDOS-angreb (Distributed Denial of Sevice) er et ondsindet program, der 
alene har til formål, at overbelaste en server i en sådan grad, at legitim trafik ikke kommer 
igennem. Det er udbredt i spilmiljøet, hvor man enten gratis eller for en mindre betaling, 
kan bestille et angreb mod en bestemt server. Den slags er ganske vanskelig at stille no-
get op imod. Eneste formildende omstændighed er at det som regel ophører efter en times 
tid.  !
Et nok så interessant tema blev bragt op på sidste generalforsamling nemlig emnet om 
Stofa bestemmer for meget i programsammensætningen? Og jo det er måske sådan. !
Der findes efterhånden forskellige løsninger til TV-modtagelse, f.eks. via Internettet, som 
sætter foreningens udbud under pres. Det har vi da også kunnet fornemme hen over året 
2013. Det gik økonomisk knap så godt som vi havde regnet og budgetteret med, hvilket 
kassereren vil redegøre for om lidt. Et lille underskud blev det til, selv om vi ved sidste ge-
neralforsamling, stillede et overskud i udsigt. Vi har igen i år tabt medlemmer – om det er 
fordi vi efterhånden er blevet dyre og måske oven i købet også på betalingspakkerne er 
lidt dyrere end ”konkurrenterne”, til trods for at vores udbud er bredere – kan man jo godt 
gætte på, men fakta er, at vort medlemstal er faldet med 70 således at vi nu er på 2.732 
medlemmer mod 2.802 i sidste år.  !
I det hele taget er vi i det Tv-marked der præger os, efterhånden nødt til at indse, at stan-
dard er det billigste. Derfor må vi nok også erkende, at vi bør vælge det de fleste vælger 
og som også er det de brugerundersøgelser, som Wilke foretager, peger på. Det man kan 
sige er, om der er for meget i pakkerne, men hvad er det så man skal tage ud? !
Derfor er det jo også glædeligt at vi efterhånden har et reelt frit valg til hvad man ønsker at 
se og hvilke kanaler man ønsker. Det er præcis det som mange har sukket efter i mange 
år, men som ikke har kunnet lade sig gøre på grund af kravet om pakker. Den sidste ba-
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stion faldt da TDC sidste år proklamerede, at der nu er frit valg på alle hylder – én kanal af 
gangen. Der skulle dog gå nogen tid med at få de forhandlinger på plads, for rettighedsha-
verne skulle også tilgodeses. Det er på plads nu og STOFA er også med.  
Men intet er som bekendt gratis, så der hvor vi har måttet give køb er, på den lille pakke, 
som nu udvides med 4 betalingskanaler som nævnt i den annonce vi havde i avisen for et 
par uger siden. Her annoncerede vi at pakke 1 fra næste kvartal koster 152 kr. En relativt 
beskeden prisstigning i forhold til de muligheder det skaber. 
Fra nu af, er det muligt at have den lille pakke og tilkøbe én kanal. Bestyrelsen finder, at 
det er en rigtig god og fair løsning, fordi de betalingskanaler, der kommer i pakke 1, også 
er de allermest sete.  
Herudover giver det frie valg også medlemmerne mulighed for at starte forfra på Viasatka-
nalerne i op til 48 timer, ligesom de kan ses på web-tv og via Web To Go. !
Ulempen ved den ordning er at man skal have et kort og en boks og så kan man kun se 
den pågældende kanal på ét apparat, men det tror jeg man kan leve med. !
Som nævnt på sidste generalforsamling blev Smedenes Hus sat til salg og vi blev spurgt 
om vi ville købe. Efter moden overvejelse besluttede en enig bestyrelse, at det ikke ville 
være aktuelt set i relation til det pladsbehov, som det tekniske udstyr efterhånden kræver. 
Vi vil aldrig kunne udnytte lokalerne og takkede derfor nej til tilbuddet. Marineforeningen 
derimod havde mod på at købe, men under forudsætning af at de kunne skaffe pengene. 
Marineforeningen lejede derfor hele ejendommen med forkøbsret og fremlejede til Kerte-
minde Antenneforening på samme vilkår som dem vi hidtil havde haft med Dansk Metal. 
Sidst på året stod det dog klart, at Marineforeningen i første omgang ikke kunne skaffe 
pengene og i øjeblikket lever vi med en stående 3 måneders opsigelse.  
Med den hængende over hovedet, kigger vi os lidt omkring efter kontor- og mødefaciliteter 
i byen, gerne med adgang og parkeringsmuligheder for medlemmerne. !
”Sortseerkampagnen” fortsætter. I takt med at Stofa eller kassereren kommer rundt og la-
ver pakkeskift, bliver alle tilslutninger i en stander set efter for korrekt tilslutning.  
Også gamle serietilslutninger kigges efter i sømmene, og de lykkes da som regel også at 
få tilslutningerne ændret således at vi efterhånden får rette op på disse tilslutninger. I den 
forbindelse er der i løbet af året rettet op på bl.a. PAX-området. !
Hvad bringer fremtiden? 
Det spørgsmål er ganske svært at svare på, et er dog sikkert, teknikken buldrer frem og 
krav om bedre og bedre kvalitet hersker.  
Som følge deraf er vi også ved at nå til det punkt, hvor vi skal tage afsked med den analo-
ge teknik. Vi har indtil nu holdt fast i at nogle kanaler fortsat skal kunne ses i analog kvali-
tet, men efterhånden bliver det relativt kostbart med udstyr og kortafgifter at vedligeholde, 
set i forhold til hvor mange der har behov for det. TV-stationerne udsender som bekendt 
ikke længere analoge kanaler, derfor er det foreningen, der modtager digitale signaler og 
konverterer dem til de analoge signaler, der udsendes i kablerne til medlemmerne.  Besty-
relsen har på den baggrund besluttet, at når vi har holdt generalforsamling i 2015, vil vi 
slukke for det analoge udstyr, hvorefter vi kun tilbyder digitale signaler i anlægget. Det be-
tyder selvfølgelig, at de der forsat har et analogt TV eller med en forkert tuner, må anskaffe 
sig et nyt fjernsyn eller købe en boks der kan håndtere det digitale signal.  !
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Et meget interessant tema, som er poppet op for ganske nyligt, er at el- og energiforsynin-
gen i Kerteminde er under vejs med en fusion. Derved er det bestyrelsens opfattelse, at 
der må blive et nyt brugerejet selskab/forening til varetagelsen af de TV-kunder som NEF 
har i dag. Hvis det sker, ser vi gode muligheder for et samarbejde med en sådan forening. 
Bestyrelsen følge den udvikling med spænding. !
Stofa har på det seneste meddelt os, at de i efteråret lancerer endnu en løsning som kan 
tilgodese det frie kanalvalg. Løsningen består i at man kan købe et kort til en engangspris 
på 100 kr. – altså ingen månedlig kortafgift, kun abonnement på kanalen(erne). Har man 
et TV-apparat med et CA-modul er prisen for at anskaffe sig ekstra kanaler altså 100 kr. én 
gang for alle, plus de eller den valgte kanal. Datoen for lanceringen er endnu ikke fastsat 
men det vil blive annonceret når det sker.  
Kortet giver dog, ligesom nu, ikke adgang til de interaktive tjenester. !
Til sidst vil jeg slå et slag for årets frikadellearrangement. Stofa afholdt i foråret 2013 et fri-
kadellearrangement i hallens cafeteria, og et lignende vil bliver afholdt dette forår. Hensig-
ten er at vore medlemmer kan tale med teknikerne om stort og småt samt få et godt tilbud 
på køb af de ydelser som Stofa tilbyder. 
Foreløbigt har Stofa booket Cafeteriet i hallen til den 24/4 2014 – men hold øje med avi-
sen. !

  Bestyrelsen
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