
Ordinær generalforsamling 

i 

Dagsorden Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere på StofaNettet 

 

i Næstved Kommune 

 

Onsdag, den 17. november 2010 klokken19.00 i salen på Hotel Kirstine i Næstved. 

 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent, Frank Møller Nielsen blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 

2. Formanden Flemming Møss aflagde beretning og sagde:  

- Så er der gået endnu et år siden vi stod her sidst – og lidt til. Sidste års generalforsamling var den 11. 

november 2009, og nu skriver vi den 17. november 2010. 

- Og der er sket en hel del i foreningen og nettet siden den sidste generalforsamling. Først og fremmest er det 

digitale signal endeligt blevet frigivet til alle brugere, så de kanaler, man kan se i Pakke 1 og Pakke 2, også kan 

ses i digital kvalitet. Der er kommet HD kanaler på til alle, og det er jo den vej, som udviklingen går. Fremtiden 

bliver mere digital, mens antallet af kanaler på det analoge net bliver færre fremover. Dette skyldes flere 

faktorer.  

- Vi ved, at måske allerede næste år bliver der gjort et indhug i de analoge kanaler, når det såkaldte 4G 

netværk går i luften til internet over mobilen. En del af de frekvenser, der benyttes her, benyttes også til de 

analoge kanaler i Pakke 2 – og så kan vi ikke benytte de kanaler mere. Som bruger bliver man nødt til at 

vænne sig til, at man skal benytte den nye teknologi og have et fjernsyn med digital tuner – eller have en 

såkaldt set-top boks, der i Stofas regi hedder Zaptor. Zaptorboksen findes nu i en version, hvor den kun 

benyttes som omformer mellem det digitale signal og ældre fjernsyn. Vil man ikke have en Zaptorboks, så 

findes der også alternative produkter på markedet,. De mangler dog for de flestes vedkommende muligheden 

for at købe yderligere kanaler via et kort, ”start forfra” eller leje film. Til gengæld kan man til dem tilslutte en 

ekstern harddisk og optage de digitale udsendelser. Og jo, Samsung er kommet med en ”rigtig” 

harddiskoptager, der også kan have et kort siddende i, så man kan optage film fra de digitale Pakker, man nu 

har. Udviklingen på dette område går heldigvis den rigtige vej. 

- Den sag, der nok har haft mest opmærksomhed, er at DK4 er taget af anlægget, idet Stofa og distributøren af 

DK4 ikke kan blive enige om prisen på kanalen. DK4 og Stofa er enige, men der er desværre et led imellem, 

som skal tages med i forhandlingerne. Nu er det ikke første gang, der har været sådanne forhandlinger 

mellem Stofa og programleverandørerne. For nogle år siden var det SBS, der blev forhandlet med (Kanal 4, 

Kanal 5 & 6’eren). Her blev vi varslet om, at kanalerne ville blive taget af, hvis man ikke opnåede enighed, og 

der var sat dato på, men dagen før blev det meddelt, at der var opnået enighed. Så det er første gang, vi er så 

langt ude, at en kanal har været pillet af i så lang tid. Bestyrelsen håber, at der meget snart kommer en 

afklaring på spørgsmålet.  

- De fleste henvendelser, som jeg har fået i det seneste år, drejer sig også om DK4, hvilket er forståeligt nok. De 

fleste er da også ganske rare at tale med, men jeg må indrømme, at der til tider er personer, som har et 

meget lidt pænt sprog, når de ringer. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Vi er voksne mennesker, og man skal 

tale pænt til hinanden, så har vi alle det bedst. Enkelte mails er også dukket op, og her og der er sproget 

heller ikke lige pænt altid – hvorfor skal det til? 

- Hjemmesiden er meget stille for tiden, men her er der også ind imellem indlæg i vores forum, hvor sproget 

ikke er alt for pænt. Kan vi dog ikke tale pænt til hinanden, uanset om det er i telefonen, på mail eller på 

nettet? Heldigvis er der mange, som sagtens kan finde ud af at kommunikere i en sober tone. Sådan skulle 

det gerne blive ved. 

- I oktober sidste år fik bestyrelsen mulighed for at sende et bestyrelsesmedlem med Stofa til USA og se 

udviklingen derover. Steen Krøll var med og fik lidt indsigt i, hvad der foregik på TV og kabelmarkedet på den 

anden side af Atlanten. Men i bund og grund er vi godt med i Danmark - også på antenneanlægget i Næstved. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, som vi ikke kan, som de andre tilbyder.  

- Pr. 1. november 2010 har Stofa præsenteret WEB-TV, hvor man på husstandens computere kan se de fleste 

af de kanaler, som man har adgang til på sit fjernsyn. Enkelte distributører er dog ikke med i denne aftale, 



bland andet TV3, da de ikke har streamingrettigheder til alle deres udsendelser. Og rettighederne til en 

udsendelse - om det er film eller sport - er ikke billige. Det kan vi jo alle se på regningen fra Stofa. Men et 

eller andet sted, så er vi nok ved at nå en grænse for, hvor meget man vil betale for at se TV – der er jo også 

andet i livet end skærmen, selvom den fylder meget (hos mig dog kun 40” ☺). Derfor har Stofa også 

introduceret begrebet Flex-TV, hvor der bliver et mere frit valg af TV-kanaler (kræver dog et kort, så 

fjernsynet skal have mulighed for dette, ellers kan en Zaptorboks hjælpe). Man skal have Pakke 1 med blandt 

andet DR1, DR2, TV2 med flere, men kan så købe Flex-TV, hvor der på forhånd er nogle ”få” kanaler, typisk 

dem fra TV2, TV3 og SBS-tv. Derudover kan man tilkøbe de enkelte tv-kanaler, som man ønsker, selvfølgelig 

til en anden pris, end hvis man tager hele Pakken. Men ønsker man kun at have Kanal 4 og Kanal 5 ud over 

grundpakken, så er der faktisk penge at spare.  

- For at gøre Pakke 2 mere attraktiv, så kommer der nye HD kanaler om kort tid, for dem, der ønsker at se TV i 

en knivskarp kvalitet. Har man kort, så viser både TV1000 og Canal+, Discovery, MTV og andre film, sport og 

musik i HD. Det er faktisk lækkert at se film og have biograflyden hjemme med sur-round lyd og et kniv skarpt 

billede – uden at rejse sig fra sofaen og leje en film. 

- Selvfølgelig kan der være fejl på Stofas anlæg, men husk at tjekke med naboen, om de har samme fejl – og så 

derefter kontakt Stofas kundeservice. Brugerforeningens bestyrelse har ikke nogen genveje til teknikere – 

selvfølgelig vil vi gerne høre om både gode og dårlige oplevelser med supporten, som vi så kan tage op med 

Stofa. Og det ville da være rart med nogle gode historier ind imellem. Men generelt gør de det godt. 

Selvfølgelig kan der forekomme ventetid, men det kan der alle steder. 

- Vores samarbejde med Stofa forløber rigtigt godt, og vi har fået ny kontaktperson hos Stofa, nemlig Nils 

Henriksen – et samarbejde der kører rigtigt fint. 

- Efter beretningen vil jeg vise resultatet af brugerafstemningen for 2010. Afstemningen i år giver ikke nogen 

grund til at ændre indholdet i Pakkerne, men jeg vil minde om, som jeg tidligere fortalte, at det analoge 

udbud er under pres. Det positive vi kan sige omkring undersøgelsen er, at i år har over knap 400 deltaget i 

den, hvilket er tre gange flere end sidste år, så lad os håbe den interesse og udvikling fortsætter. 

- Det var bestyrelsens beretning for det seneste år. 

 

Efter beretningen var der en del spørgsmål og kommentarer.  

Claus Valsted spurgte: Hvordan piller man de 1200 personer ud, som deltager i undersøgelsen? 

Flemming Møss: Det er samme procedure, som det har været i flere år. Et bureau står for undersøgelsen og foretager  

udvælgelsen blandt Stofas internetkunder. At sende ud til alle på pair er for kostbart, og resultatet ville sikkert ikke  

blive meget anderledes. Vi ser, at disse undersøgelser stort set har samme resultater i alle foreninger. 

Egon Rasmussen: Hvis man ikke er på Stofanet, så kan man altså ikke deltage.  

Nils Henriksen, Stofa: Vi har indført en gratis Stofanetforbindelse på 256 kilobit, så alle kan være med, hvis de ønsker  

det. 

Lindy Nymark Christensen: Hvem er imellem DK 4, Stofa og bestyrelsen?? 

Flemming Møss: Canal Digital – de har eneret til den. Det er ikke kun i Næstved, DK4 er taget af. Det gælder i alt for  

cirka 220.000 husstande.  

Lindy Nymark Christensen: Vi har betalt i et år for DK4, modregnes disse penge? 

Nils Henriksen, Stofa: Det er der ikke truffet afgørelse om endnu, penge står foreløbig på en spærret konto. 

Lindy Nymark Christensen: Det gavner jo ikke os, at pengene står på en spærret konto. Vi vil have de penge!  

Bestyrelsen må arbejde videre på den løsning! 

Knud Erik Andersen: Du kan gå ind og købe en Pakke, hvor man kan se DK 4. Men det fortæller Stofa ikke. 

Egon Rasmussen: Vi skal da have de penge. 

Bjarne Larsen: Jeg ringede og brokkede mig over, at jeg havde sort skærm. Svaret var, at det var Viasat, som havde  

sort skærm. 

Villy Christensen: Vi er nogen, der ikke har investeret i fladskærm. Hvorfor kan vi ikke få en Pakke, der kun indeholder  

analoge kanaler? 

Flemming Møss: Teknisk set ligger programmerne på en lang række– starter med Pakke 1, så servicepakker og så  

videre. Og der er simpelthen ikke plads til flere pakker. De analoge kanaler fylder meget mere end de digitale. 

Lindy Nymark Christensen: Der står i vedtægterne, at hvert andet år skal brugerundersøgelsen foregå på  

generalforsamlingen. Det kan ikke være rigtigt, at man laver en brugerundersøgelse, hvor kun en tredjedel af  

kunderne har mulighed for at stemme, nemlig dem der er på Internet. Hvad med resten? Bestyrelsen må arbejde for,  

at dette laves om. 

Flemming Møss fortalte derefter lidt om historien bag, hvorfor brugerundersøgelserne foregår, som de gør. Blandt 



 andet var der i flere år lagt spørgeskemaer frem på strategiske steder, hvor brugerne kunne hente dem. Det gav ikke  

flere besvarelser, nærmest tværtimod. 

Lindy Nymark Christensen: Jeg er ked af, man laver noget, der er meget fordækt – bestyrelsen må vel være vores  

repræsentanter. Vi må kunne stole på, at de udfører det, som bliver besluttet! 

Christoffer Petersen: Hvad skal man bruge vedtægter til, hvis man bare kan gradbøje dem? 

Frank Møller Nielsen: Bestyrelsen må sørge for, at vedtægterne bliver bragt i balance med det, der sker i det daglige. 

Egon Rasmussen: Kan ikke finde referatet fra sidste år på hjemmesiden… Men det har ligget der siden sidste  

generalforsamling. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Flemming Møss fremlagde derefter det reviderede regnskab. Resultatet for året 1. juli 2009 – 30. juni 2010 er et  

mindre minus på 7.152,17 kroner. Fra Stofa er der i perioden overført 9.581,70 kroner. Renteindtægter – ikke meget vi 

får, er beskedne, nemlig 1.108,48 kroner. Status for året er dog, at der en formue på 115.668,17 kroner. Regnskabet 

kan ses ved at klikke her. 

Flemming Møss sagde blandt andet, at Brugerforeningen kører med skævt regnskabsår – trods kritik – det bliver 

ændret sammen med øvrige ændringer af vedtægterne.  

Christoffer Petersen: Hvorfor kan man ikke få regnskabet før generalforsamlingen, det sker andre steder?? 

Lindy Nymark Christensen: Kan stadig ikke forstå de udsving i indbetalingerne? Findes der virkelig ikke i bestyrelsen  

en kapabel person, der kan være kasserer. 

Flemming Møss: Vi rykker hele tiden for pengene fra Stofa – men vi kan jo ikke bestemme, hvornår de udbetaler 

pengene. 

Egon Rasmussen: Det er ikke et regnskab, men en kassekladde… 

Flere der støtter ham! 

 

4. Kontingent for det kommende år fastsat uændret til 96 øre pr husstand.  

 

5.Der var kommet tre forslag fra medlemmer, som dog ikke selv var til stede. 

Christian Polar Jørgensen, Klarinetvej: Forslag om at få Cartoon Network blandt programmerne. 

Den skriftlige afstemning sagde tre stemmer for forslaget, syv imod og 14 stemte hverken/eller.  

Dan Madsen, Karrebæksminde: Savner DK4, vil gerne have den tilbage. Afstemningen viste, at 18 var for dette forslag,  

tre var imod, og fire stemte hverken/eller.  

Hans Verner Larsen, Wesselsvej, Næstved: DK4 skal indgå i Pakke 1 og Pakke 2. Merprisen for DK4 løses efter  

bestyrelsens beslutning enten gennem et fravalg af nogle tyske, norske eller svenske stationer – eller en  

prisforhøjelse. Ingen stemte for forslaget, 20 stemte imod, og fem stemte hverken/eller. 

 

6.  Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig Steen Krøll, Helge Lütjens og Morten Jørgensen, der alle var  

villige til genvalg.  

Fire andre ønskede at stille op til bestyrelsen, nemlig Jakob Holm, suppleant Bjarne Larsen, Lindy Nymark Christensen  

og Kristoffer Petersen.  

Blandt de 25 stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen faldt stemmene således, at Jacob Holm fik 20  

stemmer, Lindy Nymark Christensen 14 og Kristoffer Petersen 12 stemmer. De blev dermed valgt, og bestyrelsen  

består derefter af disse tre plus Flemming Møss og Ane Vigen. 

 

Som første suppleant valgtes Bjarne Larsen (18 stemmer) og som anden suppleant Helge Lütjens (12 stemmer).  

 

6.  Revisor og revisorsuppleant Lene Juul Jensen og Jørgen Gerner Hansen genvalgtes 

 

7.  Under punktet eventuelt var der en del spørgsmål, hvoraf nogle få referes her. 

Knud Erik Andersen var utilfreds med funktionen af sin Zaptorboks og ville vide, om Stofa havde planer om at gøre  

noget ved dem. 

Nils Henriksen, Stofa: Nej, det har vi ikke, vi har meget får klager over Zaptorboksene.  

 

Ulla Mortensen havde hørt rygter om, at den aftale Næstved Kommune skulle have med Stofa, skulle overgå til TDC. 

Flemming Møss: Det har intet på sig af den simple grund, at Stofa ejer kablerne, som oprindeligt var etableret af  



kommunen. 

Jan Israelsen: For mange år siden havde vi tre pakker, TV 3 lå for eksempel dengang i Pakke 1. Hvorfor kan de ikke  

bare gives frit i dag, så vi selv kan vælge??? 

 

Nils Henriksen, Stofa, henviste til sit foredrag efter generalforsamlingen, klik her! 

 

Flemming Møss sluttede generalforsamlingen med at takke de tre afgående bestyrelsesmedlemmer for godt  

samarbejde. Helge Lütjens fortsætter dog som suppleant. Fremover vil suppleanterne blive inviteret til at deltage i  

bestyrelsesmøderne. 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag, den 17. januar 2011. 

 

Referereret af 

 

Ane Vigen 

20. november 2010. 

 


