Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Sorø Antenneforening den 9/6 2011
For præcist et år siden var vi samlede her for at drøfte foreningens virke fra 2009 til 2010. Nu
gælder det så årets begivenheder fra 2010 til 2011. Når jeg ser tilbage, så må jeg jo konstatere at
udviklingen kører for fuld damp. Der er næsten ikke en måned uden nye ændringer på tv siden. Her
tænker jeg ikke på programmernes indhold, men snarere på al teknikken som går hastigt fremad.
Her kan jeg jo blot nævne antallet af HD kanaler. I dag er der ganske mange, for 2 år siden var det
en nyhed. Hvis man læser det sidste nummer af Stofa News så kan man se, at udviklingen går i
retning af at alle kanaler snart er i det nye format. Vi er så småt ved at forlade SD formatet, som
ellers var det store fremskridt for få år siden.
Jeg ved ikke hvor mange her i lokalet, som kun ser analogt tv. Men det er vist ikke mange. Det
analoge signal blev jo slukket ud over landet for 1 1/2 år siden. Det overlever indtil videre kun i
fællesantenneanlæggene, som for eksempel her i Sorø. Jeg er sikker på at udviklingen følges meget
tæt i Horsens, hvor Stofa jo hører til. Det store spørgsmål er jo – hvor længe endnu har vi det
analoge signal. Det overvejes i Horsens og turen kommer også til bestyrelsen her i Sorø. På et
tidspunkt skal vi tage stilling til det analoge sluk.
Det er i den verden af teknologiske ændringer, vi hele tiden skal finde vores ståsted i bestyrelsen.
Der er flere veje vi kan gå. For nu at blive ved fodtøjet, så kan vi prøve at være så langt fremme i
skoene som muligt, som det hedder med et nydansk udtryk. Det betyder, at vi kan presse på overfor
Stofa om at være så hurtige som muligt med alt det nye. Det er måske nok der, vi er som bestyrelse.
Men er det helt fair overfor det store antal af vores medlemmer, som nok ikke følger lige så meget
med i udviklingen, som vi gør. Vi er jo ca. 5.000 medlemmer, ældre og unge. Det er ikke alle, der
følger lige meget med i udviklingen og det er ikke alle, der har råd til at skifte tv og investere i
bokse, selvom priserne er faldet meget i de seneste år. Det vil sige, at vi skal prøve at få så mange til
at forstå udviklingen, og tage imod oplysningerne og forbedringerne. Derfor arbejder vi sammen
med Stofa om at oplyse og forklare nyhederne. Stofa gør det via annoncer, ved at bruge
hjemmesiden stofa.dk, og ved at forklare medlemmerne om mulighederne via telefonen. Vi gør det i
snakke med medlemmerne. Jeg svarer på mange mails om forskellige problemstillinger, når
medlemmerne skriver til 4180.dk. Max Bekker og jeg er ude hos mange i løbet af året for at hjælpe
med stort og småt.
Det er netop, når man er ude, at man fornemmer, at det emne vores forening tager sig af, er svært
stof for mange. Så er konfliktfladerne til at få øje på. Mange ønsker sig tilbage til de gode gamle
dage, hvor det hele var meget nemmere. Men udviklingen lader sig ikke stoppe. Stofa er jo også i
konkurrence med andre udbydere på markedet. Så der er oplysningsopgaver hele tiden. Vi prøver
via vores hjemmeside og Stofa gør det via deres hjemmeside. Der gives også mundtlige
informationer og vejledninger, når det enkelte medlem kontakter mig, en fra bestyrelsen og ikke
mindst hos Stofa.
Der er en anden lille detalje, som jeg ofte støder på. Mange har svært ved at skelne mellem Stofa,
som jo er et stort landsdækkende firma og så Sorø Antenneforening. Stofa er i dag en stor
virksomhed og Stofa forsyner omkring 600.000 danskere med tv og internet. De 5.000 bor i Sorø.
Stofa ejer antenneanlægget her i Sorø. Os der er med i bestyrelsen har ingen problemer med at finde
ud af sammenhængen, men det er der mange der har. Jeg får henvendelser om ændringer i
pakkevalg, flytninger og mange andre ting. Beskeder som skulle være gået direkte til Stofa, men
som havner i min computer eller på min telefon. Alle får et svar. Vi er således det lokale islæt i tv
formidlingen. Blot til orientering så er der fortsat mange selvstændige antenneanlæg rundt om i
landet. Her er det bestyrelsen som står for al arbejdet i hverdagen. I Sorø har vi medindflydelse på
programvalget og tekniske ændringer og forbedringer for medlemmerne. Det synes vi er meget fint,

men det giver os jo også et ansvar for de prisstigninger, det måtte medføre.
Bestyrelsen har altid ment, at Sorø Fællesantenneanlæg skulle være blandt de anlæg som var mest
moderne og mest opdaterede. Det er vi så. Jeg kan jo høre, når man er sammen med
repræsentanterne fra mange af de øvrige anlæg, så er der altså forskel. De har færre programmer og
færre teknologiske muligheder for deres medlemmer. Så vi er måske ikke landets billigste, men
bestemt et af de allerbedste, når det gælder kvalitet.
I en sådan beretning, som jeg nu læser for jer og med det jeg har sagt hidtil, så har vi i bestyrelsen
valgt at sige noget mere end blot, at vi har holdt 10 møder, at vi fortsat har penge på kontoen også
efter diverse investeringer i årets løb.
Det er jo en generalforsamling i en almindelig dansk forening med en bestyrelse, som har arbejdet
med forskellige ting i årets løb. Men vi er samtidig en bestyrelse, som jo arbejder med tekniske
løsninger og valg af tv programmer i samarbejde med Stofa. Så egentlig synes vi det er nok så
vigtigt, at få de løsninger som vi har valgt på medlemmernes vegne frem i lyset. Det er jo nok så
meget de løsninger, som vores valg af kanaler, internet og telefoni, medlemmerne interesserer sig
for.
I det sidste nummer af Stofa Nyt bliver det hele i grunden meget godt summeret op. Jeg skal her
fremdrage nogle ting.
For 4 år siden kom der HD på skærmen. High Definition, det var en ekstra fin standard indenfor tv
billedet. I årenes løb er der kommet flere HD kanaler til. De har ligget i en pakke. En HD pakke,
men nu er vi gradvist fremme ved en verden, hvor HD er ved at være standard for mange tv
udbydere. Så giver det ikke så meget mere mening, at de ligger i en pakke for sig. Det bliver ganske
snart tv formatet i stedt for SD, som det almindelige tv signal hedder. Så om føje år siger vi sikkert
farvel til SD og så har vi kun HD tilbage.
Men allerede nu så står det 3 dimensionale tv signal og banker på døren. Indtil videre så kræver det
igen et nyt tv apparat som kan vise de nye signaler, men de er altså på markedet.
Her er man ilde stedt, hvis man kun har sit gamle analoge tv apparat. Vi må efterhånden bare
konstatere, at de analoge apparaters tid er forbi.
Ønsker man ikke at skifte sit gamle tv, så kan fjernsynsapparatets liv forlænges med en Zaptorboks
og et kort. En Zaptorboks giver forbrugeren store fordele. Klare billeder og god lyd. Mulighed for at
se kanaler, man ikke kan se på det analoge anlæg. Jeg behøver blot at nævne DR HD. Hold øje med
Stofas tilbud, nu kan Zaptorboksen også lejes, hvis man ikke vil købe den. Men har er der også
tilbud, så det er muligt at få den til en lavere pris en de kr. 849,- som den normalt koster.
Jeg vil sige: Køb Zaptorboksen eller lej den. Der er altså fordele ved den. Flere og flere sætter pris
på funktionen Start Forfra. Skulle du ikke vide det, så er der i dag 40 programmer som kan startes
forfra. Jeg kommer gerne for sent til mange af programmerne. Gør ikke noget, jeg starter forfra.
Bare programmet er i gang, når jeg trykker på knappen på fjernbetjeningen, så får jeg det hele med.
Der er planer om at gå måske op til en uge tilbage i tiden, så går man altså ikke glip af ret meget.
Det er ikke kommet endnu, men det kommer. Du kan se næsten alle DRs og TV2s programmer igen
via Zaptorboksen.
Nu kan man se kanalerne på sin computer. Webtv hedder det. Det er der mange, der bruger. Så kan
man sidde ved sin computer og lave noget og hvis man så kan multitaske, så kan man se og høre tv
samtidig.

Er du blandt dem, som har en smartphone, så kan du se tv på din telefon, når du er hjemme ved dit
trådløse anlæg. Går man ind i TV arkiv, så kan du yderligere vælge om du vil se programmet på din
telefon eller på dit tv.
Så der er virkelig mange muligheder. Men igen, hvis man er lidt teknologiforskrækket, så er der er
en hurdle man skal over. Så det kan være et svært skridt for mange at tage. Husk, at Max Bekker og
jeg har en lille rejseservice for medlemmerne. Vi kan komme hjem til jer og vise, hvordan det
fungerer. Så kan man finde ud af om det var noget man godt kunne tænke sig selv at have hjemme i
stuen. Vi kan også lægge dine programmer ind i den rækkefølge, du vil have det.
Som I kan se, så er der i dag andet at lave i en antenneforening end programvalget. I mange år holdt
vi jo en afstemning hvert andet år om programmerne. Det gør vi ikke længere. Der er blevet meget
mere plads i anlægget, så vi er ikke så længere i pladsnød. Der bliver i stedet lavet undersøgelser på
nettet om hvilke programmer folk helst vil have. Samtidig er der åbnet for adskillige muligheder for
at lave et personligt valg af tv kanalerne.
Tingene udvikler sig hele tiden. Vi har fortsat pakke 1 og pakke 2, men der er kommet så mange
ekstra tilvalgsløsninger til. Gå ind på nettet på www.stofa.dk og se de mange muligheder. Du kan
bestille det, du gerne vil se over nettet. Er du usikker på det, så ring til Stofa på 8830 3030, så får du
en venlig konsulent i røret som vil lytte til dine ønsker og forklare dig dine muligheder.
Til sidst om selve bestyrelsen. Vi er forholdsvis mange, men det skyldes en aftale forrige år, hvor vi
ville lægge Sorø Antenneforening og Sorø Info Kanal sammen. Det har vi gjort, og nu er
bestyrelsesmedlemmerne fra de to foreninger alle med i arbejdet.
Vi har fået vores Info Kanal med på den digitale platform. Det kostede nogle penge til teknisk
udstyr. Vi havde pengene i kassen, så vi fandt dem der.
Vi skal fortsat arbejde med vore hjemmeside www.4180.dk, så der er arbejde nok til alle som vil
hjælpe til med informationer til medlemmerne.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

