
EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det 
forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening med at 
have en sådan forening, når nu Stofa alligevel varetager det hele.

Og jeg kan på den samlede bestyrelses vegne svare klart ja til begge dele. Ebeltoft 
Antenneforening eksisterer i bedste velgående, og vi mener fortsat, at der er et behov for 
foreningen og dermed mening med at have den.

Der er jo bare sket en forenkling i arbejdsgangen i forhold til tidligere, hvor det var Djurs 
Vand, der varetog vores administration og besvarede henvendelser. Nu sker det hele et sted: 
Hos Stofas kundeservice. Det betyder først og fremmest, at vore medlemmer kun behøver at 
henvende sig et sted for at få henholdsvis hjælp og svar på spørgsmål. Og samme sted kan 
man bestille ændringer i sit pakkevalg, sine tilkøb hos Stofa og få hjælp med dagligdags 
tekniske problemer.

Men nå vi mener, at der fortsat er brug for foreningen, så er det jo fordi bestyrelsen på 
medlemmernes vegne i meget høj grad er med til at bestemme hvilke programmer vi skal 
have i de enkelte pakker, og dermed sikre, at der er et ordentligt udbud til medlemmerne. 
For det er og vedbliver fortsat at være den billigste TV-løsning for de allerfleste at være med 
i et fællesskab omkring TV-pakker med et indhold, som mange er fælles om at modtage.

Vi ser det i bestyrelsen som vores vigtigste opgave og fornemste pligt at sørge for det bedst 
mulige TV til flest mulige medlemmer for den billigst mulige pris. Det kan i være sikker på 
ikke er hverken formålet eller målet hos de kommercielle udbydere. Tværtimod er deres mål 
jo at tjene penge til ejerne, og det gælder naturligvis også for Stofa, som indenfor det 
seneste år har fået en ny stærk ejer, nemlig Syd Energi, der tidligere var en aktiv spiller på 
fibernetmarkedet sammen med elselskabernes selskab WAAO. Og her er det vor opgave at 
trække den modsatte vej.

En solid grundpakke til en fornuftig pris og som samtidigt kan være attraktiv for rigtigt 
mange af vore medlemmer er et af hovedhjørne stenene i fremtidens udbud. Vi har med 
virkning fra januar i år sikret, at en række særdeles attraktive programmer er kommet med i 
grundpakken. Det gælder: TV2s hovedkanal, TV2 Charlie, Kanal 5,  DK4 og TV3s 
hovedkanal, og det endda til en rigtig fornuftig pris.

Vi har samtidigt fra 1. februar fået udvidede muligheder for at kunne vælge frit mellem en 
masse programmer oveni grundpakken. Så det enkelte medlem er i stand til ud over 
grundpakken kun at aftage de programmer, som man reelt ser. Men det kan være en dyr 
affære med vælg selv, hvis man skal have mange ekstra kanaler oveni i grundpakken – f.eks. 



sportsprogrammer, som alle hører til i den dyre ende af vælg selv programmer.

Konkurrenterne praler jo ind i mellem med, at de har det bedste vælg selv program med 
stort set frit valg, og det er der desværre ikke meget hold i, når man kigger lidt nærmere på 
det. Og jeg vil vove den påstand, at man ikke på markedet kan finde et tilbud svarende til 
vores og til samme pris.

Senest har Boxer lanceret, at de har markedets billigste og bedste vælg selv, og man kan 
vælge fra en enkelt kanal og opefter. De har godt nok ingen grundpakke, men tager derimod 
et grundgebyr på 79 kr., hvor man så får en række af DRs kanaler med, men derefter koster 
hvert tilkøbt program så 29 kr., og skal man have bare TV2 – som jo også er en 
betalingstilvalgskanal - og så et enkelt program oven i , så skal man altså betale 137 kr. 
næsten svarende til vores grundpakke, så kan enhver jo se at vore medlemmer får langt mere 
for pengene i vores grundpakke, og kigger man godt efter så beregner de sig en pris for 6 
måneder for blot DR-kanalerne og en enkelt tilvalgskanal på 1066 kr. og efter min bedste 
regnebog er det altså 177 kr. om måneden i gennemsnit. For den pris kan vore medlemmer 
både få grundpakken og en enkelt eller to kanaler ekstra. Og så kan Boxer udover den gamle 
TV2 Sport nu TV3 Sport 1 ikke levere en række Viasats i øvrigt ret populære kanaler.

Og hos TDC – har man en mellempakke på 25 grundkanaler svarende fuldstændigt til vores 
grundpakke ti selvvalgte kanaler til 389 kr. eller 90 kr. mere om måneden end vores 
mellempakke med endnu flere – nemlig 37 - kanaler. Deres store pakke er så en halv snes kr. 
billigere end vores – men der er så til gengæld færre af sportskanalerne, hvor vi har dem alle 
og i alt godt 50 forskellige programmer og langt de fleste i den fornemme HD-kvalitet. 

Så alt i alt kan vi sagtens konkurrere både på pris og udbud – selv om der naturligvis kan 
være nuancer i kanaludbuddet i pakkerne hos de enkelte udbydere. Og jeg kan kun opfordre 
de medlemmer som overvejer at skifte til en anden udbyder til at tænke sig særdeles 
grundigt om – og til at læse alt det med småt, som fortæller om hvad prisen stiger til efter 
det første halve års tilbudspris.

Og i samarbejdet med Stofa kan vi gennem vor fordelsaftale – som vi betaler et beløb for 
hvert år tilbyde medlemmerne en masse fordele, og det undrer mig egentligt, at ikke flere 
benytter sig af det.

Der er 10 procent rabat på den i forvejen rimelige pris på bredbånd hos Stofa
Der er halv pris på kortafgiften til smartbox eller kortet til kortlæser i TV-apparaterne.
Der er favorabel pris på telefoni via antennekablet. Enten helt uden fast afgift mod selv at 
betale alle samtaler eller en fast afgift på 50 kr. Om måneden, hvor alle samtaler til 
fastnettelefoner til gengæld er gratis uden loft – ved begge løsninger skal man selv betale 
normal pris for telefoni til  mobiltelefoner. 



Og samler man så det hele hos Stofa kan man i en kompletaftale få ekstra rabat oveni

En af de ting vi tit har hørt som indvending og også som forespørgsler i forbindelse med en 
sådan komplet aftale er, at Stofa ikke har kunnet tilbyde mobiltelefoni. Det har vi – og tror 
jeg andre også – påpeget overfor Stofa, når vi har haft mulighed for det, og nu sker det.

Efter sommerferien vil Stofa være i stand til at tilbyde mobiltelefoni med forskellige 
pakkemuligheder med både data, sms og snak oveni i det der i forvejen er på hylden, og 
dermed kan også det indgå i en samlet pakkeløsning, som også omfatter TV fra vore pakker.

Og gennem vores aftale giver smartboxen til TV’et adgang til både funktioner som start 
forfra på udsendelser op til 48 timer tilbage og giver mulighed for at gå på jagt i arkiverne 
hos både DR og TV2 efter udsendelser og serier der er vist for længere tid siden. Der er 
samtidigt mulighed for med TV2 Film i vores udbud at hente gratis film med valg mellem et 
par hundrede filmtitler som skiftes med mellemrum. Alt sammen uden at det koster ud over 
investeringen i smartboxen og den årlige kortafgift.
Og naturligvis kan man mod betaling leje film også på sin smartbox, og en lidt dyrere 
version af boxen har ind bygget en harddiskoptager, så man kan optage udsendelser, hvis 
man foretrækker det.

Et led i fordelsaftalen er også, at man som TV- og Internetkunde hos Stofa kan bruge Web to 
go – altså TV på andre platforme – PC’ere, I-pads og telefoner med mulighed for TV-
visning uden ekstra betaling – kort sagt man kan tage sit TV-abonnement med derhen hvor 
man befinder sig indenfor landets grænser – eneste forudsætning er, at der er en 
internetforbindelse på stedet.

Jeg håber, at det hermed er klart for enhver, at antenneforeningen og dens samarbejde med 
Stofa har betydning for medlemmerne. Jeg ved godt, at der i medierne har været en voldsom 
debat om antenneforeningernes fremtid bl.a. med baggrund i, at bestyrelsen for Ribe 
Antenneforening med over 4000 medlemmer valgte at sælge foreningen til Stofa og fik dette 
godkendt på en generalforsamling. Men jeg mener ikke at situationen her i Ebeltoft er til, at 
vi vælger samme løsning.

I Ribe havde man over nogle år skabt sig en gæld til Stofa af forskellige årsager, og fremfor 
at opkræve de nødvendige penge hos medlemmerne valgte man så at sælge til kreditoren – 
Stofa.
Jeg tror bestemt ikke det blev en billigere løsning - for de penge som et selskab måtte skulle 
investere for at overtage en antenneforening skal jo tilbage i kassen på kortere eller længere 
sigt, og derfor vil medlemmerne (forbrugerne) komme til at betale regningen på den ene 
eller den anden måde.

Vi har en helt omvendt situation i Ebeltoft. Vi ejer selv vort udbyggede og renoverede 



anlæg, det er betalt og med virkning fra i år nedskrevet, som det senere vil fremgå af 
regnskabet, til  1 mio. kr.,, som vi mener det til enhver tid er værd, og så har vi penge på 
kistebunden til at foretage de nødvendige investeringer i anlægget fremover og til at 
imødegå uforudsete situationer, som vil kræve et kapitalberedskab.

Og i og med vi selv ejer vort anlæg kan vi principielt skifte udbyder ved opsigelse af vor 
kontrakt med Stofa med de nødvendige opsigelsesfrister, og jeg kan godt sige, at det skorter 
ikke på bejlere til at få foden indenfor. Vi har i bestyrelsen dog den opfattelse, at så længe vi 
er godt tilfredse med samarbejde med Stofa er der ingen grund til at skifte udbyder med de 
ulemper, som det vil medføre for mange medlemmer.

Det vil jo nemlig betyde, at de der har bredbåd skal skifte internetadresse, at der skal skiftes 
bokse og andet udstyr, da den slags ikke er ens hos de enkelte udbydere. Men vi er ikke 
økonomisk i lommen på Stofa og er heller ikke blot marionetdukker, som laver 
programpakker efter Stofas hoved – men derimod en  aktiv samarbejdspartner, som også er 
med til på medlemmernes vegne at udfordre Stofa til hele tiden at være på tæerne med et 
godt udbud og en god service overfor medlemmerne.  

Sidste år besluttede vi her på generalforsamlingen at anmode Syddjurs Kommune om at 
sørge for en afvikling af tilslutningspligterne i store dele af vores forsyningsområde. Et 
anmodning herom blev sendt i begyndelsen af april 2013, men vi har endnu ikke hørt nogen 
reaktion. Dengang var forudsigelsen at staten ville fjerne muligheden for tilslutningspligt 
med virkning fra udgangen af 2014, men det er faktisk sket allerede fra 1.1. 2014, og vi har 
derfor valgt allerede fra sidste år at administrere efter at tilslutningspligten var ophørt – 
bortset fra konkrete tilfælde i midtbyen, hvor man af andre årsagen kan forventes at have en 
interesse i at opretholde disse – fuldt lovligt i øvrigt – men den afgørelse ligger hos 
kommunen.

Det betyder, at vi har sagt ja til alle som ønskede at melde sig ud og prøve en anden 
udbyder, og det er den situation, vi må leve med fremover. Det har sammen med en lidt 
skarpere linie fra Stofa overfor folk, som ikke betaler deres antennebidrag til tiden betydet et 
fald i medlemstallet på godt et par hundrede.

En af de ting vi har arbejdet med det seneste år er at få info-kanalen digitaliseret. Den kan 
nu ses i digital form – selv om den har været afbrudt i perioder i den seneste måned , men vi 
mangler endnu de sidste detaljer inden vi er endelig på plads og kan præsentere den i den 
form for Tekst.TV, som vi har planlagt. Vi håber det kommer meget hurtigt og allersenest 1. 
juli når vi helt slutter med at sende analogt TV.

Det er nu fem år siden, at folketinget afskaffede analogt TV i Danmark, og flere andre 
udbydere har for længst stoppet med at konvertere digitale signaler til analoge til kunderne. 
Vi har gennemført en langsom nedtrapning af antallet af kanaler, der kan ses analogt, men 



nu tager vi så om tre måneder skridtet fuldt ud, og fjerner stort set resten bortset fra DRs 
hovedkanal, som får lov at blive til nytår, som vi lovede for flere år siden.

Vi mener, at der nu har været fem år til at vænne sig til at det kommer, og de fleste har for 
længst investeret i nye fladskærms-TV med den fremtidige teknik med MPEG-4 modtagelse 
af signalerne. Og TV-apparater er i dag billigere end nogensinde før. Hvis man har et ældre 
billedrørs-TV vil mulighederne for at se TV efter 1. juli reelt ikke være til stede mere, og der 
vil for disse være sort skærm efter 1. juli.

Skulle enkelte medlemmer sidde med at rigtigt godt TV af slagsen er der mulighed for at se 
videre ved investering i en box til at sætte foran TV-et, men boxen kan kun bruges til et 
enkelt TV ad gangen. Det kan dog være en løsning for enkelte medlemmer, da man 
samtidigt for de mange andre muligheder med boxen, som jeg tidligere skitserede. Vi vil 
naturligvis i perioden op til det analoge sluk informere mere om tidspunkt og konsekvenser i 
annoncer og på vor hjemmeside, så alle får en mulighed for at gøre sig bekendt med det.
Stofa holder i øvrigt et såkaldt frikadelle-arrangement i Ebeltoft Idrætscenter mandag 14. 
april, hvor der bliver mulighed for at høre mere om de mange muligheder der er for at 
kombinere sin TV-pakke fra antenneforeningen mod bredbånd, telefon og så videre. Og så 
bydes der endda på en forfriskning og en portion aftensmad oveni købet. 

Ved dette arrangement bliver der naturligvis også orienteret om konsekvenserne af det 
analoge sluk og de muligheder der er for at imødegå konsekvenserne heraf.

Sidste år brugte bestyrelsen en stor del af beretning til at fortælle om udviklingen i 
programpriserne. Vi må desværre erkende, at programleverandørerne fortsat mener, at man 
bare kan sende en stadig større regning til TV-seerne. Det gælder ikke mindst på 
sportsområdet, hvor de seneste aftaler om sportsrettigheder viser, at der betales fortsat 
astronomiske summer for at få lov at vise f.eks. international fodbold – men vi kan glæde os 
over, at vi fortsat indenfor rammerne af grundpakken kan vise alle Danmarks landskampe i 
fodbold incl. alle kvalifikationskampe til kommende mesterskaber. Det sker dels på DR 1, 
TV2 og Kanal 5.

I de store storme sidste efterår måtte en af vore gamle paraboler på antennemasten bukke 
under. Den blev brugt til modtagelse af radiosignaler pr. satellit og i en periode manglede vi 
enkelte signaler – men en hurtigt indsats fra Stofas tekniske afdeling fik problemet løst. I 
samarbejde med Stofa har vi hen over vinteren gennemført en udbygning af anlægget med 
et nyt overvågningssystem, som forhåbentligt skulle afsløre eventuelle signalfejl, inden 
forbrugerne overhovedet opdager dem, så vi kan sætte hurtigere ind med reparation og 
genetablering af signalet.

Vi har siden sidste generalforsamling også arbejdet på, at eliminere de værste problemer 
med vores hjemmeside – og jeg håber, at alle har følt tilfredsstillende muligheder for at 



kigge på regnskab og budgetter i god tid forud for generalforsamlingen.

I vinter fik jeg fra en bekendt tilsendt et lille udklip fra Ebeltoft Folketidende om alvorlig 
kritik af den kommunale fællesantenne. Man var stærkt utilfreds med det generelle signal på 
de svenske kanaler – men dengang var der kun en håndfuld kanaler på anlægget – i dag har 
vi knap op mod 60 i alt i vore pakker – og så rigtigt mange ekstra som vælg selv både i 
pakker og som enkeltkanaler , og kvaliteten er generel god, så der er da trods alt sket noget 
af en udvikling siden begyndelsen af 1970-erne. Og så har vi jo nu også fået både internet 
og telefoni ud af antennestikket.

Inden jeg overlader beretning til generalforsamlingens debat og behandling skal jeg afslutte 
med et rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for en aktiv og altid positiv medvirken 
til at løse de problemer og udfordringer vi har stået overfor. Tak for godt samarbejde – og 
det gælder også til Stofa, som i aften er repræsenteret ved Søren Hoberg Andersen, som er 
vor nye kontaktperson efter Henrik Hougaard som gik på pension sidste år.

Tak til øvrige samarbejdspartnere indenfor Stofa for en god indsats til glæde for vore 
medlemmer.

 


