
Beretning i Ebelto- Antenneforening ved 
generalforsamlingen 14. marts 2016.  
 
 
Når vi i dag skal se >lbage på et nyt år der er gået siden vi sidst var samlet her >l 
generalforsamling, så kan året overordnet set karakteriseres som et særdeles godt, men 
også et særdeles travlt år for antenneforeningen.  
Vi kunne på sidste års generalforsamling oplyse, at vi var meget tæt på at anskaffe såvel en 
ny hjemmeside som et nyt infokanalsystem. Og vi fik også begge dele omkring 
sommerferieperioden.   
Hjemmesiden har siden fungeret >lfredss>llende med jævnlig opdatering af nyheder 
indenfor TV-verden en og naturligvis også fra vores egen forenings virke i samarbejdet med 
Stofa. Info-kanalen er derimod fortsat et smertensbarn, som vi hare svært ved at få styr på. 
Den kører stabilt med grundindholdet på selve kanalen, hvorimod der4 fortsat er store 
udfordringer med at få det som ellers skulle være flagskibet – Tekst-TV-delen >l at fungere 
rig>gt.   
Vi har i en prøveperiode på nogle måneder kørt med en daglig kalender for, hvad der sker i 
Ebelto- og nærmeste omegn fra dag >l dag. Det kørte fint i en periode og vi var begyndt at 
glæde os >l at kunne så småt åbne op for foreningernes brug af Tekst-TV-delen >l at 
kommunikere med deres medlemmer med de oplysninger som kan være relevante. Men 
nu betyder en systemfejl, at vi ikke er i stand >l at opdatere kalenderen længere, og det er 
ritgigt træls for nu at sige det på godt jysk.  
Det betyder nemlig, at vi i øjeblikket hverken er i stand >l at lave kalenderen eller at >lbyde 
plads >l foreningerne, som vi havde lovet og ønsket. Men vi har sat et arbejde i gang med 
at lokalisere fejlen, og firmaet som har leveret anlægget vil også kigge nærmere på det, så 
vi i fællesskab kan få det >l at fungere op>malt.  
Vort bestyrelsesmedlem Thomas Helligsø leder opgaven, og han er inds>llet på, at så snart 
der er mulighed for at foreningerne kan få plads på nogle af de 800 siders tekst-TV, som vi 
reelt har købt rådighed over, så vil han begynde at lave små kurser for repræsentanter for 
de foreninger, som ønsker at være med på systemet. Senere er det tanken, at vor kri>ske 
revisor Jan Schmidt-Rasmussen skal være den, der overvåger info-kanalen og sørger for den 
daglige dri- af den.  
I sensommeren og e-eråret sidste år blev vi ramt af en række uheld, som betød manglende 
signaler på anlægget i flere omgang af kortere og længere >ds varighed. En ny komponent i 
vort overvågningsanlæg betød, at en række modems hos forbrugerne blev hæget af i 



kortere eller længere perioder. Da den fejl blev lokaliseret blev den pågældende 
komponent ændret, så vi slap af med det problem.  
Langt mere alvorligt v ar det to fredag i træk, hvor signalet var væk i mange >der hver gang. 
Første gang var det en gårdejer, der med sin traktor rev hovedkablet mellem Ebelto- og 
Grenaa over ved Homå. Det tog nogen >d at få stedet lokaliseret og senere få kablet 
repareret. En uge senere var det galt igen, da et lynnedslag i Grenaa sa[e Samsignals 
hovedsta>on ud af dri-. Den leverer signalet også her >l vort anlæg, og vi mistede derfor 
også vort signal – ind>l en smadret komponent kunne ersta[es med en ny som må[e 
hentes i Sønderjylland.  
Kort >d e-er blev vort eget anlæg lagt ned, da lynnedslag i elforsyningen betød, at store 
dele af Djursland –inclusive Ebelto- var uden strøm i >mevis en søndag a-en, hvor et 
voldsomt uvejr rasede over egnen. De gentagne forsøg på at få genetableret strømmen 
medførte desværre at en strømforsyningerne i en række af vore forstærkere brændte af. 
Så selv om strømforsyningen var genopre[et i løbet af na[en mandag må[e vi det meste 
af mandagen arbejde på at for alle forstærkere sat i gang igen med nye strømforsyninger. 
En enkelt vej blev først repareret >rsdag formiddag, da vort overvågningsanlæg ikke 
afslørede at der også var problemer her. Ikke en eneste forbruger på den pågældende 
havde nemlig et modem >lslu[et anlægget. Modem der ikke virker er nemlig sladrehanke 
og betyder røde alarmlamper på overvågningsanlægget.  
Heldigvis har vi nu i mange måneder ikke været ramt af væsentlige nedbrud, og Stofa har 
gang på gang understreget, at det ikke er vort anlæg, der er noget i vejen med, når 
signalerne svigter. Det glæder vi os selvfølgelig meget over, og sam>digt ser vi hen >l, at der 
i de kommende år bliver en endnu større sikkerhed for at signalerne leveres.  
Som vi oplyste på generalforsamlingen sidste år var vi i gang med at forberede en løsning 
for de kommende års TV-signaler e-er at vi formelt havde opsagt den eksisterende 
kontrakt med Stofa >l udgangen af i år. Vi har forhandlet i flere måneder om og med mulige 
alterna>ve leverandører og naturligvis også med Stofa. Resultatet er blevet, at vi har 
beslu[et os for at fortsæ[e samarbejdet med Stofa ved at forlænge den gældende 
kontrakt med en række >lføjelser.  
Det får først og fremmest en række økonomiske virkninger i posi>v retning for foreningen, 
men også at vi både på kort sigt og på lidt længere sigt vil være i stand >l at >lbyde 
medlemmerne en stribe af digitale valgmuligheder med hensyn >l både TV, Bredbånd, 
Telefoni og Mobiltelefoni.  
Med hensyn >l økonomien vil forlængelsen af kontrakten betyde, at et millionbeløb, som vi 
ved a]rydelse af samarbejdet med Stofa i form af goodwill bor_alder når den nye 
a-aleperiode udløber. Stofa s>ller sam>digt et ganske betragteligt beløb >l rådighed >l 



medfinansiering af opgradering og udbygning af anlægget i de kommende år, så vi >l 
stadighed kan have et fuldt opdateret anlæg, som kan levere TV-signaler i den >l enhver >d 
gældende bedste kvalitet hvad enten det vil være HD; 3D eller 4 K som er nogle af de 
visioner, man kender i dag.  
A-alen indebærer sam>digt, at Stofa e-er forhandling med foreningens >l enhver >d 
værende bestyrelse er interesseret i at medvirke >l en eventuel udvidelse af anlægget i nye 
boligområder – såvel prak>sk som økonomisk. Det er nemlig isoleret set en uoverkommelig 
opgave for foreningen selv at gå i kast med nye store udvidelser af dækningsområdet.  
Og endnu en fordel i den nye a-ale vil være, at Stofa hur>gt etablerer en ny 
forbindelsesledning fra Tirstrup >l Ebelto-, så vi bliver uabængig af at skulle have signalet 
fra Grenaa, hvis der indtræder nogle af de situa>oner, som vi oplevede sidste år. Det vil 
være en klar gevinst på alle områder.  
Samarbejdet med Stofa betyder også, at vi som nogle af de første i landet allerede fra 
begyndelsen af maj i år kan >lbyde medlemmerne totalt frit valg af TV-kanaler. Det betyder, 
at man ikke behøver at have en af foreningens tre faste pakker, men kan vælge en eller 
flere kanaler leveret i kortere eller længere >d. Med de[e produkt lever både 
antenneforeningen og Stofa op >l poli>kernes og forbrugerrådets ønsker om at sikre denne 
mulighed.  
Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er et dyrere løsning, hvis man ønsker blot et 
lidt bredere udvalg af kanaler. En anden TV-udbyder spørger i et af sine reklamespot i TV 
om du er en af dem, der smider en masse penge ud >l kanaler du ikke ser. Jeg tror vi alle 
kan sige, at der i den eller de pakker vi modtager er kanaler vi sjældent eller måske aldrig 
ser, men jeg vil gerne slå fast, at du som medlem af vor forening og ved køb af en af vore 
TV-pakker for mange flere kanaler end du reelt betaler for, og det er en betydelig fordel 
e-er min  personlige mening.  
Et an det >ltag som lanceres sam>digt er, at man kan få bredbånd uden at have en TV-
pakke. Det giver selv uden en TV-pakke samme mulighed som alle andre har – nemlig at 
man kan streame TV fra sin PC, sin tablet eller sin  mobiltelefon. Vi frigør sam>digt i 
samarbejde med Stofa det hid>dige web-TV fra at hænge sammen med bredbånd >l i 
stedet at hænge sammen med TV-abonnementet. Det betyder, at man om kort >d uden at 
have Stofa bredbånd er i stand >l at tave sin TV-pakke med sig i campingvogn, i 
sommerhus, telt eller andre steder hvor man blot skal have adgang i en 
interne_orbindelse. Man skal simpelthen hente sig en kode med sit kundenummer og så 
kan man ellers hente de TV-programmer, man har i sin pakke derhjemme alle vegne.  
Der arbejdes ihærdigt på flere andre >ltag for at >lgodese ønskerne om at skabe størst 
mulig valgfrihed for vore medlemmer. Man kan fores>lle sig en mulighed for selv at blande 



en pakke af programmer e-er eget ønske som en overbygning på en af vore TV-pakker, oig 
jeg kan bare kort sige, at det fak>sk kun er fantasien, som sæ[er begrænsningerne for de 
muligheder vi alle sammen får fremover.  
Men – og der er et men. Alle de nye >ltag kræver nemlig, at man enten har et kortmodul >l 
sit TV eller en egentlig digital Smart-TV-boks fra Stofa for at kunne udny[e de mange 
muligheder. Og en boks vil så yderligere have den fordel, at man sammen med en sådan får 
en gra>s 1 Mb bredbåndsforbindelse s>llet gra>s >l rådighed og et modem, så man også 
kun udny[e muligheden at bruge funk>oner som start forfra op >l 48 >mer bagud, arkiv fra 
flere af de kanaler, som er indeholdt i ens TV-pakke, et væld af børnefilm kan  hentes gra>s, 
man kan leje film og man kan naturligvis få billig telefoni i samme ombæring.  
Bestyrelsen overvejer på den baggrund at bruge en del af foreningens opsparede formue >l 
simpelthen at indkøbe et antal af disse bokse, som vi dere-er på lånebasis vil s>lle >l 
rådighed for medlemmerne. Vi kan ska[emæssigt ikke forære dem væk, men vi kan uden 
problemer selv eje dem og låne dem ud og dermed skaffe medlemmerne adgang >l alle 
disse fordele, som jeg netop har beskrevet og for alle de muligheder, som frem>den må[e 
bringe.  
Da alle dermed også får et modem vil vort overvågningssystem blive op>meret, så vi ikke 
igen oplever, at en hel vej falder ud af systemet uden at vi opdager det.  
I den nye a-ale med Stofa har vi sikret, at hver enkelt medlem, hvis de ønsker det, kan få et 
gra>s tjek af husinstalla>onen for at sikre op>mal modtageforhold. Så kunne det måske 
kombineres med, at der ved samme lejlighed opsæ[es data-s>k, modem og boks. Det vil i 
givet fald skulle gennemføres over nogle måneder i e-eråret.  
Det er bestyrelsens opfa[else, at en sådan løsning med en boks >l alle medlemmer virkelig 
vil betyde at de digitale landvindinger kan udny[es fuldt ud af medlemmerne. Vi ved godt, 
at teknik kan forskrække nogen, men det er særdeles enkelt at bruge boksene, og vi er 
inds>llet på at holde en række informa>onsa-ener, hvor vi grundigt kan fortælle om 
brugen af bokse og >lhørende eernbetjeninger. De medlemmer som allerede har anskaffet 
sig en boks af ældre model kan måske så i stedet bruge dem >l et ekstra TV i boligen.  
Vi håber, at generalforsamlingen kan se de mange store fordele ved en sådan løsning. I dag 
for vi ingen renter af formuen – men  de penge vi investerer i disse bokse vil vi få meget 
mere glæde af i medlemskredsen at pengen står på en bankkonto.  
Jeg vil for et øjeblik vende >lbage >l vore grundydelser – nemlig TV-pakkerne >l vore 
medlemmer. Vi beslu[ede på baggrund af årets gode regnskab  at fastholde pakkepriserne 
uændret fra 2015 >l 2016 trods priss>gninger fra leverandørerne. Vi er inds>llet på at 
fastholde de[e også fremover, så vi indenfor de mulige rammer kan holde vore pakker >l 



lavest mulige pris og stadig med et godt indhold. Vor grundpakke koster i dag 149 kr. om 
måneden og er en af landets billigste. Selv om naboforeningen Samsignal i Norddjurs 
Kommune har fire gange så mange medlemmer skal de for den samme pakke i år have 185 
kr.- Det er en forskel på over 400 kr. om året.   
For et par uger siden havde BT lavet en oversigt over, hvad grundpakkerne kostede direkte 
hos TV-udbyderne landet over. Da var ingen af disse pakker med store set samme indhold 
som vores eller endda for nogen lidt mindre endnu dyrere. Ingen af dem var under 200 kr. 
om måneden. Og samme forskel gjorde sig gældende for større TV-pakker. Så vi kan flot 
klare os i den sammenligning.  
Inden jeg overlader beretningen >l generalforsamlingens behandling vil jeg gerne beny[e 
lejligheden >l at sige kollegerne i bestyrelsen en stor tak for samarbejde og indsatsen i det 
forløbne år. Der har været trukket hårdt på alle kræ-er i mange sammenhænge. 
Udfordringerne har været store på alle områder og ikke mindst forhandlingerne i den 
afslu[ende fase mellem You See og Stofa på den ene side og antenneforeningen på den 
anden. Vi har fået vendt mange synspunkter, men jeg er overbevist om, at de beslutninger 
oig valg bestyrelsen har truffet vil være >l gavn og glæde for foreningens medlemmer et 
godt stykke ud i frem>den.  
Også en tak >l Stofa for samarbejde gennem det seneste år. Også i de[e samarbejde har 
der været store udfordringer i det forløbne år, men såvel den nye regionschef Susanne 
Søgaard som den tekniske afdeling med Morten Roll som primær kontaktperson vil jeg 
gerne sige tak for et godt samarbejde. De har begge været med >l hur>gt og effek>vt at 
løse problemer, som vi i fællesskab har mødt. Og vi ser i bestyrelsen frem >l et godt og 
konstruk>vt samarbejde over de kommende år.   
Og hermed overlader jeg så beretningen >l debat og godkendelse    
  
  
     


