
Bestyrelsens beretning for perioden oktober 2011 – maj 2012 

Den helt dominerende overskrift for bestyrelsens arbejde i den forløbne periode har været overgangen fra 

Canal Digital til Stofa. 

Få dage efter sidste generalforsamling, 1. november 2011, overtog Stofa Canal Digital kabel-tv. Alle tiltag og 

al udvikling fra Canal Digitals side, havde da været sat i stå allerede fra januar 2011 på grund af 

forventningen om et salg af Canal Digital. Så der skete reelt aldrig nogen udvikling af vores Family Mix 

løsning på Canal Digitals platform efter indførelsen i midten af november 2010, fordi den daværende ejer, 

Telenor, ikke var interesseret i at foretage nye investeringer. 

Samarbejde med Stofa 

Bestyrelsen har været i løbende dialog med repræsentanter fra Stofa med meget jævne mellemrum lige 

siden 1.november. Vi har deltaget i diverse præsentationer og informationsmøder om Stofas planer for 

Family Mix foreninger, om planer og køreplaner for overflytning til Stofas platform. Vi har arbejdet på, at få 

etableret kontakter i Stofa, forhandlet økonomi og vilkår og fremtidige muligheder for Trekanten i Stofa. 

Vores forening er en af i alt 25 foreninger med tilsammen omkring 30.000 tilslutninger, som har haft en 

Family Mix aftale med Canal Digital, og som er blevet overtaget af Stofa. Med et par undtagelser er alle 

disse foreninger medlemmer af FDA. I FDA regi blev der for et par år siden nedsat en ”ERFA gruppe for 

Family Mix Foreninger”, som har fungeret som forum for udveksling af erfaringer for foreninger med 

samme udbyder.  Denne ERFA-gruppe har efter Stofas opkøb af Canal Digital fungeret som en 

forhandlingsgruppe på vegne af alle de 25 foreninger i forhold til Stofa. Det er denne gruppe, der i alle 

detaljer har forhandlet direkte med Stofa om forhold vedrørende Family-pakker, indhold, priser mv. og som 

sammen med Stofa har udformet information til foreninger og beboere, forslag til kontrakter mv. Gruppen 

har gjort en stor indsats, og vi føler os godt repræsenteret. Der har været en del større og mindre kiks fra 

Stofas side omkring det praktiske, men de har i det store og hele været samarbejdsvillige. Vi tror, at 

opgaven har været større end de havde forudset. Om det samlede resultatet fremover bliver 

tilfredsstillende vil vise sig.  

Samarbejde med beboerne 

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt et fællesmøde med afdelingsbestyrelserne med deltagelse af 

en repræsentant fra Stofa, som forklarede om de nye planer for Family Mix i Stofa-regi. Med udgangspunkt 

i dette møde, blev der iværksat en beboerafstemning om TV 2 fremover skulle ligge i vores grundpakke og 

om vi som forening ønskede, at tilslutte os det som Stofa kalder en Family Mix Plus aftale. Der blev også 

afholdt et informationsmøde for beboere om Family Mix Plus aftalen, hvor Stofa informerede. 

Vi har stadig ønsket om at forbedre kommunikationen mellem bestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og 

beboerne som en topprioritet for foreningen.  Alle kanaler er nu åbne. Vagttelefonen fungerer fuldstændigt 

stabilt og vores Åbent Hus arrangement er godt besøgt. 

Infokanalen kommer forhåbentlig også til at ligge i den digitale grundpakke fremover. Det har hidtil ikke 

været muligt på Canal Digitals platform. Vi forsøger at holde vores hjemmeside og infokanal opdateret så 

godt som muligt. Der er stadig plads til forbedringer, og vi er åbne for hjælp, forslag, ideer og ønsker til, 



hvad der skal på og hvad der mangler. Det er meget mere konstruktivt, at man henvender sig til 

antenneforeningens bestyrelse med ros og ris i stedet for, at man kun siger det til hinanden. På den måde 

kan vi i fællesskab forsøge at løfte foreningen.  

Samarbejde med FDA 

Igen i år har bestyrelsen deltaget i FDA messen, som afholdes i begyndelsen af november måned samtidig 

med FDA landsmødet. Denne gang deltog alle medlemmer af bestyrelsen, hvilket var godt, da det gav os en 

kick start i forhold til forhandlinger og kontakter med Stofa, ganske få dage efter opkøbet. Vi har som 

nævnt haft stor gavn af FDAs Erfa-gruppe, hvor vi også er repræsenteret ved Lene, som er suppleant.  

Regnskab og budget 2013 

Vores samarbejde med FDA som administrator fungerer upåklageligt, og det er en væsentlig grund til, at vi 

har været i stand til, at fremlægge regnskab og forslag til budget allerede nu i maj måned. Det betyder, at vi 

vil kunne fremsende et vedtaget budget for 2013 til boligselskabet i stedet for som tidligere et 

budgetforslag.  På grund af forbedret budgetlægning og budgetstyring kan vi for 2013 fremsætte et forslag 

til budget, hvor slutprisen for grundpakken for beboerne - bortset for betaling for TV 2 - er fastholdt på 

niveauet for 2012 på trods af at copydan stiger betydeligt. 

Fremtid 

Vi har stadig 3½ år tilbage af en kontrakt med Stofa og det ser vi på med positive øjne. Vi tror på en 

fremtidig løsning, som kan sikre de bedst mulige vilkår og tekniske løsninger for vores beboere ved levering 

af TV, internet og telefoni. 

Når tingene forhåbentlig stabiliserer sig, mener vi stadig, at der vil være mange fordele forbundet med en 

udvidelse af antenneforeningen. Så det opsøgende hvervnings arbejde, vil vi tage fat på igen, så snart tiden 

passer til det. 

Da vores Åben Hus arrangement har været så stor en succes, har bestyrelsen besluttet, at forlænge 

åbningstiden med en time, så der nu er åbent fra kl. 17-19. Bestyrelsen bestræber sig på, at der altid er 

minimum et bestyrelsesmedlem til stede, der har TV-teknisk viden, så vi også kan svare på lidt mere 

tekniske spørgsmål. 

Vi ser meget gerne en tilgang til vores bestyrelse med beboere med både teknisk TV viden og beboere med 

anden etnisk baggrund end dansk. Dette er dog ikke et krav for at være en del af bestyrelsen, men det kan 

opkvalificere vores arbejde. Vi bestræber os altid på at få så meget viden som muligt og vil fremover 

deltage i TV-messer for at udvide vores viden om nutidens og fremtidens TV-løsninger. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten  


