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Velkomst

Velkommen til Langeskov Antennelaugs Generalforsamling 2013
2012 var et meget roligt år for Langeskov Antennelaug, såvel på den tekniske side som på
programfronten. Der har været et overvejende flertal af positive oplevelser, så de få negative er
blevet skubbet i baggrunden.
Jeg vil i det følgende give en beskrivelse af årets gang og lidt om fremtiden.

Underslæbsanklage
På sidste års Generalforsamling var der et medlem der foreslog at nedlægge foreningen. Heldigvis
kunne forsamlingen se, at det blot ville medføre øgede priser og dårligere service. Hvis man ikke
har en lokal forening, kan man jo kun henvende sig til den store (Stofa). Det har man bl.a. set i
Rønninge og i Birkende, kun giver højere priser og mindre indflydelse. Kort efter
Generalforsamlingen viste det sig så, at førnævnte medlem ikke var færdig med at angribe
bestyrelsen. Vi modtog en mail, hvor vi blev anklaget for at have puttet momsen på kontingentet i
vore egne lommer. 3 millioner kroner skulle vi have stjålet igennem de sidste 15 år. Svaret var
selvfølgelig, at hvis det var rigtigt, så havde skat lukket foreningen for længe siden, og vores
revisorer havde også stoppet det. Vi svarede medlemmet at han i stedet burde involvere sig i
foreningen, starte sin egen forening eller måske få sine signaler fra en anden leverandør. Vi har
senere fået kendskab til, at han også offentligt har udtalt de samme anklager. Der skal ikke herske
tvivl om, at hvis vi i bestyrelsen personligt hører den slags anklager udtalt offentligt, vil vi straks
politianmelde vedkommende. Vi kan og vil ikke acceptere den slags rygter. Det ironiske er, at det
pågældende medlem stadig er medlem af Langeskov Antennelaug, så helt skidt gør vi det altså ikke.

Konstituering
Ved konstitueringen af bestyrelsen var vi i den heldige situation, at vi nu havde et nyt medlem med
regnskabsbaggrund. Det medførte at undertegnede Lars Leerberg Jeppesen fortsatte som formand,
Linda Bjerrum blev ny kasserer, Benny Kragh Larsen fortsatte som sekretær, mens Dennis
Pallisgaard og John Kristensen blev tilsynsførende. Dennis og jeg har desuden fortsat vores arbejde
i programrådet. Dennis har i år stået for opdateringerne på vores hjemmeside. Med Linda som ny
kasserer har vi dermed sagt farvel til Ole Madsen, som igennem de sidste 7 år har udført et stort
stykke arbejde for os som kasserer og senere som forretningsfører.

Årets gang
Som nævnt i indledningen har det været et godt år med meget få tekniske- såvel som lidt flere
administrationsproblemer. Faktisk har de største tekniske problemer bestået i en række
strømafbrydelser, som hverken vi eller Stofa kan gøre noget ved. I den forbindelse vil jeg råde Jer
til, at tilmelde Jer den SMS/E-Mail service, vi snart har tilbudt i nogle år. Gå ind på
WWW.STOFA.DK og videre ind på MINE SIDER. Der kan I tilmelde Jer denne service, så I får
notifikationer om problemer i vores område, og også informationer om planlagte
afbrydelser/reparationer. De meget få tekniske problemer er også et udslag af vores nye
serviceaftale med Stofa. De ekstra årlige omkostninger der er forbundet med denne aftale, er rigtigt
godt givet ud, hvis det betyder, at den årlige servicegennemgang kan forhindre pludselige store
problemer hos vores medlemmer. Internetsiden, teknikersiden, smart-tv-siden og
programleveringssiden fungerer 100% tilfredsstillende, men på administrationssiden halter en del
ting desværre i vores samarbejde med Stofa. Vi vil meget nødig undvære Stofas produkter og deres
teknikere, men... Hvis Stofa ikke snart hører lidt mere på vores klager over deres manglende
administrationsevner, så kan vi på sigt blive tvunget til at kigge os endnu mere rundt, end vi hele
tiden gør. Stofas produkter er klart de bedste på markedet, så vi håber da, at vi kan fortsætte med
disse, men lidt mere om produkterne senere.
Vi har som altid haft bestyrelsesmøder, deltaget i messer og informationsmøder med flere
forskellige programleverandører samt haft en del møder med Stofa. Bestyrelsesmøderne er igen
blevet afholdt privat, så i år var vores bedre halvdele derfor inviteret på middag og dans på et dejligt
hotel i Haderslev.

I december inviterede vi (og Stofa) alle vores medlemmer til et informationsarrangement i LIFs
klubhus. Her kunne man se og afprøve alle de nye produkter, vi tilbyder. Arrangementet blev en
kæmpe succes. Bogense Antenneforening havde faktisk et lignende arrangement. De har samme
antal medlemmer som os, men hos dem mødte der ca. 60 husstande op, mens 120 husstande mødte
op hos os. En rigtig god dag for os alle her i Langeskov.

Signalkvalitet
HD er ved at være den gængse kvalitet for fjernsynsprogrammer. Det medfører et øget krav til folks
husinstallationer. Da 4g-nettet nu også er taget i brug, kan mange opleve forstyrrelser i deres tvsignaler. 4G-nettet sender på frekvenserne mellem 791 og 862 MhZ. Nogle af vores programmer
benytter også disse frekvenser, så det er ekstra vigtigt med helt støjfri husinstallationer. Hvis man
har problemer med signalkvaliteten, kan vi kun anbefale at få en tekniker fra Stofa til at gå husets
installationer efter. Det koster 199 kroner, og man får samtidig også et overslag over, hvad en
optimering af installationerne vil koste, og som noget helt nyt bliver små kabelfejl også udbedret.

Sortseer
I Langeskov har vi egentlig aldrig haft et problem med folk der ulovligt kobler sig på vores signaler.
Vi har altid haft en tilslutningsgrad på mere end 90%, og samtidig er Langeskov en parcelhusby,
hvilket gør det sværere at trække ulovlige kabler uden at blive opdaget. Desværre har vi i år haft en
del sager omkring ulovlige tilslutninger. Indenfor kort tid flyttede 2 af os bestyrelsesmedlemmer ind
i Grøntoften. Dér viste det sig hurtigt, at nogle af beboerne så med på vores signal uden at betale. Vi
har derfor gennemgået samtlige adresser, så der nu er ryddet op i disse ulovlige tilslutninger. Da vi
dermed (pr. 1.januar 2013) er 100% klar over, hvilke husstande der er lovligt tilsluttet, vil
fremtidige ulovlige tilslutninger blive stillet over for erstatningskrav. Jeg kan også forsikre, at vi
igen (på et ikke nærmere bestemt tidspunkt) vil gennemgå alle adresser.

Tilslutninger
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 1550 medlemmer, og igen i år havde vi frygtet en nedgang i
medlemstallet p.g.a. alle de nye muligheder for at få tv-signaler. Den nedgang er dog simpelthen
udeblevet, så igen må vi konstatere at vores produkter er helt fremme i skoene. Af vores
medlemmer har 16 % vores lille pakke, 18 % har Stofas mellempakke og 66 % har vores store
pakke. Grundfilosofien med at have en utrolig billig lille pakke med mange programmer, og en stor
pakke, hvor vi lægger alle nye kanaler (især de dyre sportskanaler og Viasatkanaler) holder altså
stadig rigtig godt vand.
Samtidig er der sket en stor stigning i antallet af medlemmer der har Zaptor, og i antallet af
medlemmer der udnytter tilbuddet om gratis telefoni. 941 medlemmer har Stofanet (altså 61 % af
vores medlemmer), og det er en kvote, jeg ikke har set nogle andre steder.

Programudbud
Vi har i 2012 fortsat vores samarbejde i Stofa Fyn Kabel TV, hvor vi har fået et nyt medlem, nemlig
Bogense Antennelaug, en forening der har det samme antal medlemmer som vi har.
På programsiden har det været et meget roligt år. Næsten ingen nye kanaler er dukket op, og det gør
selvfølgelig vores arbejde lidt nemmere. Da årets brugerundersøgelse heller ikke viste nogen større
ændring i vores medlemmers favoritkanaler, er der pr. 31.januar kun sket mindre ændringer. Den
lille pakke er uændret. Stofa har skiftet TV3+ ud med Nickelodeon i deres mellempakke, og pr.
1.april udgår TLC. TLCs kanalplads bliver pr. 1.maj overtaget af TV2Fri. Den store pakke er
uændret, med undtagelse af TLC / TV2Fri, dog er der nu væsentligt flere HD kanaler.
Hvis vi senere vedtager uændret kontingent (kr. 500,- som det har været i snart 15 år), vil priserne i
2013 være følgende:
Lille pakke med 34 kanaler : Kr. 97,- (88,- i 2012).
Mellempakke med 46kanaler : Kr. 275,- (275,- i 2012).
Stor pakke med 65 kanaler : Kr. 447,- (430,- i 2012).
Altså meget små prisforhøjelser og stadig med landets måske billigste og bedste lille pakke.
Priserne er som altid inklusive alle de fordele (StartForfra, Arkiv, WebTV ToGo, Gratis telefoni og
meget andet), vi har i fordelsaftalen med Stofa. Denne aftale er ikke ændret ret meget i 2013, dog
med en stor undtagelse. nPVR blev ikke til noget, da ingen leverandører ønskede at medvirke, til
gengæld har vi noget helt enestående: Antenneforeninger der har en fordelsaftale, har siden 1.juli
2012 kunnet tilbyde StartForfra+. Et produkt som ingen i hele verden har, nemlig mulighed for at gå
48 timer tilbage. På mere end 40 kanaler er det nu muligt, og det er også inkluderet i pakkepriserne.
Jeg er sikker på, at når f.eks. YouSee på et tidspunkt kommer til at tilbyde dette produkt, vil det
koste forbrugerne dyrt. Det er sjovt, når jeg f.eks. sidder i Ullerslevhallerne og ser lidt håndbold, så
er der folk der spørger, om vi ikke lige kan skyde en ledning over til dem. At vi har et produkt som
StartForfra+, og at det hos os f.eks. også er muligt, at skifte pakke når man har lyst, er noget mange
misunder os. Samtidig har vi nu en Zaptor, som er så hurtig, at fingrene næsten ikke kan følge med.
Her har YouSee jo også et problem med en langsommere boks.
De foreninger vi arbejder sammen med i Odense Bynet, har ikke nødvendigvis de samme priser
som os. F.eks. koster den lille pakke kr. 150,- og den store pakke kr. 425,- i Dalumgaard
Antenneforening. Det skyldes forskellige kontingentsatser, tilskud, love & regler o.m.a..

Fremtid
Forhåbentlig kommer næste år til at være lige så positiv som 2012. Vi ser bl.a. løbende på, hvornår
en yderligere ø-opdeling er nødvendig. Vi har i 5 år haft 500 brugere pr. ø (det samme som
Kerteminde først udbyggede til i 2012), men der vil snart være brug for en udbygning til 250 eller
125 brugere pr. ø. Vi så bl.a., at WebTV gik ned, da der var EM i fodbold og under OL. Det skete
f.eks. da Danmark spillede mod Tyskland og samtidig mødtes Holland og Portugal. Det kunne godt
indikere et for stort pres på øerne, og jo mere interaktivt forbrug hos medlemmerne jo mere brug for
mindre øer. Regnskabet for 2012 ser fornemt ud, og derfor har vi heldigvis snart en formue, der gør
en kommende udbygning nemmere. Vi vil kunne klare denne, uden at vores medlemmer skal have
ekstra penge op af lommen. Da vi også i fremtiden forventer overskud på driften, regner vi med
fortsat at betale for kommende fordelsaftaler, så vores medlemmer også i fremtiden vil have
mulighed for produkter som Arkiv, StartForfra+, Frit telefonabonnement, WebTV ToGo og meget
andet, uden at skulle betale ekstra. Vi er en helt igennem sund forening, og det skal selvfølgelig
også fremover komme vores medlemmer til gode.

Streamingtjenester har været et stort samtaleemne i 2012. Disse tjenester er selvfølgelig kommet for
at blive, men for os helt almindelige tv-seere, vil der gå rigtig lang tid inden det at streame tv fra
f.eks. Netflix, HBO, Moveebox, Viaplay, Europlayer, YouBio eller Stofa Smart WebTV bliver
hverdag. Langt de fleste vil blive ved at se tv som nu, og med et produkt som StartForfra+ er de
fleste dækket rigtig godt ind. Man skal jo også betale mellem 50 og 100 kroner om måneden, for
hver streamingtjeneste man abonnerer på. Langeskov er samtidig en parcelhusby med meget få
lejligheder med unge mennesker, så streaming vil helt sikkert blot være et tillægsprodukt for nogle
enkelte i lang tid fremover. Jeg skal lige pointere, at jeg hele tiden taler om lovlig streaming og ikke
om streaming via små ninjatricks som Nikolaj Sonne i So ein Ding.
Der er i 2012 indgået et nyt medieforlig. Forliget betyder at must carry kanalerne nu er begrænset
til DR1 og Tegnsprogskanalen. Desuden er det blevet vedtaget at FMradio bliver udfaset med
planlagt stop i 2019, hvor alle radioudsendelser kun vil blive udsendt digitalt, altså som DAB radio.

Afslutning
Det var i store træk årets gang i Langeskov Antennelaug og lidt om fremtiden. I vil fremover fortsat
få alle nyheder på vores hjemmeside samt på INFOkanalen. Jeg har haft en hård men oftest
forgæves kamp for at få lidt omtale i Fyens Stiftstidende, men som på mange andre områder, har det
vist sig at være næsten umuligt at få dem til at omtale Langeskov. Man har desværre ofte på
fornemmelsen at Langeskov formodes at være et lille vænge i Kerteminde. Fyens Stiftstidende
havde i foråret 2012 en hel artikel serie om udbygningen af Kerteminde Antennelaug. En udbygning
vi foretog for 5 år siden, men det viser bare lidt om prioriteringen.
Jeg vil til slut takke resten af bestyrelsen for 2012. Vi er 5 meget forskellige mennesker, men vi har
med den nuværende sammensætning en bestyrelse, hvor flertallet ønsker at arbejde for, at
Langeskov Antennelaug til stadighed kan tilbyde de nyeste produkter og tv-kanaler. Det håber jeg
også vil være tilfældet i fremtiden, og at I fortsat vil støtte op om vores arbejde.
I har forhåbentlig også oplevet, at I i 2012 igen har fået svar på Jeres henvendelser til mig indenfor
24 timer, og jeg håber, det også bliver muligt i 2013.
18.marts 2013
Lars Leerberg Jeppesen
Formand
Langeskov Antennelaug

