Ekstraordinær
generalforsamling
Kun for medlemmer af Antennelauget Pedersholm

29/3-2021
Dagsorden:
1 – Salg af Antennelauget ”Pedersholm” til STOFA og samtidig opløsning
af foreningen.

Praktisk info om Teams funktioner.

Indkaldelse annonceret i dagbladet d.
15. Marts samt 24. marts i ugeavisen.
Sendt ud på nyhedsmail d.15. marts.

Annonceret på hjemmesiden
(pedersholm.dk) d. 14. marts.

Er derfor lovligt indvarslet.

Udfordring:
-Vi har et gammelt anlæg, som kræver en gennemgående opgradering.
-Vi oplever en del kabelfejl og støj i anlægget, bla. grundet gamle kabler, gamle komponenter og tidligere
gravearbejde i området.
-Svært/umuligt at finde en udbyder, der vil leverer vores special tv udvalg.
-Der bliver fra medlemmerne efterspurgt flere muligheder, hurtigere internet, flere kanaler, mere vælg selv
osv osv.
-Medlemmerne falder fra eller skifter til mindre TV-pakker og tilvælger Streamning tjenester.
Det store spørgsmål:
-Vil der være medlemmer til at holde en antenneforening kørende de næste 5-8 år?
Processen:
-Det har været en meget lang proces. (Ca. 2 år)
-Vi har, selvfølgelig, haft forhandlinger med flere udbydere.
-Det endte ud med 2 konkrete, men meget forskellige tilbud, fra de 2 største spillere på banen.
-Prisen for TV pakkerne for hver medlem, ville ende på ca. samme pris, lige meget hvilken løsning vi gik
efter.
-Vi ville ikke have indflydelse på indholdet i TV pakkerne eller internet hastighed, lige meget hvilken løsning
vi gik efter.
-Vi samlede derfor et udvidet udvalg (9 personer i alt, bestående af: bestyrelsen, programudvalg,
suppleanter, revisorer.), og det ene tilbud blev enstemmigt valgt til fremlæggelse her i dag.

-Anlæg ejet af foreningen
-Special TV pakker
-Frivillig bestyrelse og programudvalg
-Billige, men mindre, TV pakker.
-Ingen opsparing, da vi har valgt at
bibeholde en lav pris de sidst mange år, og
dermed sparet det enkelte medlem for
mange penge.
-Gammelt anlæg (+50 år)
-Svært og dyrt at holde kørende, da
reservedele er meget svære at finde.
-Faldende medlemstal, med samme
grundudgifter. (Service, forsikring osv)
-Svært at finde folk til frivillig
foreningsarbejde.

-Anlæg ejet af STOFA
-Standard Stofa udbud af TV, internet, tilvalg, WebTv osv.
-Signal via fiber
-Mulighed for Giga-fiber forbindelse. (1000/1000Mb)
-Komplet nyt anlæg og fiberkabler, helt ind til hver enkelt
husstand (gratis installation).
-Mulighed for løbende skift til fiber, når et område er klar til
det. (Valgfrit for det enkelte medlem)
Antenneforeningen nedlægges!!

•
•
•
•
•
•

Standard Stofa udbud af TV og internet (med rabat)
Signal via fiber (Komplet nyt anlæg og fiberkabler)
Mulighed for TV-boks (Start forfra, vælg selv osv.)
Web TV (Tag dine kanaler med)
Stofa har det samlede ansvar for både signal og service
@pedersholm.dk mailadresser kan beholdes.

Rabat.
kr. 30,00 inkl. moms i rabat på medlemmernes Tv-pakke pr. abonnent pr. mdr.
og kr. 20,00 inkl. moms i rabat på Stofas standard bredbåndshastigheder pr. abonnent pr. mdr.
i en 3-årig periode

Spørgsmål?

Hvad så nu?
$20
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges,
eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden
forening.

Ændring af nærværende vedtægter kræver 2/3 af foreningens
medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen
indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5.
uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages
med simpelt flertal uanset antal fremmødte.

