
Bestyrelsens beretning for perioden maj 2013 – maj 2014 

Bestyrelsen 

2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter deltog i FDA messe og landsmøde i november 2013 

1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant deltog i ANGA messe i Køln 

1 bestyrelsesmedlem deltog i IFA messe i Berlin. 

Samarbejde med udbyder: 

Samarbejdet med Stofa blev præget af flere og flere problemer. 

I marts 2013 var Stofa inviteret til et fællesmøde med afdelingsbestyrelser og antenneforeningens 

bestyrelse hvor de fremlagde deres løsning på de problemer, der har været i Trekanten. 

Deres løsning var at opsætte router i lejlighederne, som den eneste måde de kunne styre vores 

bolignet på. 

Det førte til at afdelingerne og bestyrelsen blev enige om, at finde ud af hvordan vi kunne komme 

ud af aftalen med Stofa. 

Fra maj 2013 havde bestyrelsen forhandlinger med YouSee/dansk Kabel TV på den ene side og 

ComX på den anden. 

Der blev afholdt fællesmøder i august og september hvor ComX og YouSee/Dansk Kabel TV 

præsenterede deres forslag til løsning for afdelingsbestyrelserne. 

Herefter optog bestyrelsen forhandlinger med Stofa om udtræden af kontrakten i utide. 

Det trak i langdrag, så først i december blev der udformet en forligsaftale med vilkår og beløb for 

udtræden. I hele forløbet havde bestyrelsen god hjælp af FDAs advokat, som også var med til 

møderne med Stofa. 

Undervejs i forløbet opkøbte TDC ComX, hvilket betød at bestyrelsen i sidste øjeblik måtte ud at 

indhente et nyt tilbud på TV-signal. 

Det andet tilbud blev indhentet hos Canal Digital, som kunne tilbyde en løsning hvor foreningen 

selv leverede alt TV via paraboler. 

På to ekstraordinære generalforsamlinger i januar og februar 2014 blev det vedtaget at vælge 

Dansk Kabel TV som udbyder på bredbånd og telefoni og YouSee som udbyder på TV fra 1.april 

2014. Dog således at Dansk Kabel TV varetager al service og administration. 

 



Samarbejde med medlemmer og beboere: 

I den forløbne generalforsamlingsperiode er afdeling Æblehaven udtrådt af antenneforeningen. 

Samtidig har vi fået en ny medlemsafdeling, Sems Have, som har overtaget medlemsskabet fra 

Roskilde Fondens Kollegium. 

Det betyder at vi er gået fra 1409 tilslutninger i 2013 til 906 i 2014. 

Bestyrelsen arbejder fortsat på at forbedre kommunikationen mellem afdelingsbestyrelser 

(medlemmer), beboere og antenneforeningens bestyrelse. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at der er plads til forbedringer på hjemmesiden, især omkring 

opdateringer. 

Der er blevet etableret et forum for beboerne i forbindelse med hjemmesiden. 

Vi arbejder på at få infokanalen op at køre igen, også digitalt. 

Bestyrelsen holder fortsat Åbent Hus for beboerne den første tirsdag i hver måned fra kl. 18:30 -

20:00, undtagen i juli måned. 

Fremtid: 

Bestyrelsen håber og forventer, at foreningen med de nye udbydere kommer til at opleve en 

periode hvor tingene kommer til at fungere for vores beboere. 

Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten 


