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Generalforsamling den 29. September 2021. 

Velkomst. 

Velkommen til  Generalforsamling 2021. En Generalforsamling der nu igen først  bliver afholdt, da den ordinære 
generalforsamling iflg. vedtægterne, ikke kunne afholdes i marts måned, grundet Covid 19 og næsten total nedlukning 
af samfundet. Samfundet begyndte først at lukke op igen lige før sommerferien, og med forsamlingsforbud, der nu 
gjorde at det var forsvarligt at indkalde til ordinær generalforsamling, og det skulle ikke lige være i sommerferien. 
Lokalerne her på Mælkevejen skulle også være tilgængelige, og med diverse tidsfrister for generalforsamlingen, blev 
det så i dag vi kunne mødes og afholde vores ordinære generalforsamling for 2021.  

Også velkommen til Tom Andersen fra Stofa, som vil være behjælpelig, hvis der kommer spørgsmål af mere teknisk 
karakter.  

Efter generalforsamlingen sidste år, også udsat til september måned, konstituerede bestyrelsen sig igen uændret – 
Formanden er undertegnede John Kristensen. Kasserer Linda Bjerrum. Sekretær Bruno Nielsen. Dennis Pallisgaard 
fortsat ansvarlig for ”Hjemmesiden”. Martin Danielsen, tilsynsførende. Dennis og Martin er ligeledes Langeskov 
Antennelaug´s repræsentanter i Programrådet, hvor også Stofa deltager.  

GIGA NET – Docsis 3,1. 

Sidste år omtalte jeg meget, vores store investering i opgradering af vores anlæg til Giga Net og Docis 3,1, så 
medlemmerne kan få internetforbindelse helt op til 1,0 GB, altså 1.000 mbit, det såkaldte Giga Net.  

Hele vores ombygning og anlæg kører upåklageligt. Vi må sige vi var heldige med at være den første forening der blev 
opgraderet på Fyn, og det hele blev taget i brug november måned 2019. På det tidspunkt var der jo ingen der vidste at 
hele landet ville blive ramt af Covid 19 i starten af 2020, og det foreløbig skulle fortsætte helt ind til sommerferien 
2021. Mange af vores medlemmer og husstande, hvor far og mor havde hjemmearbejdsplads og børnene var sendt 
hjem fra skole, og blev hjemmeundervist fra skolen. Så skulle der virkeligt være en god og stabil internetforbindelse 
med flere megabit end normalt. Her var det godt at vi kunne levere det ønskede behov, efter ombygningen til 
GigaNet.  

 

ØVRIGE TILTAG: 

Pakke (ingen) prisregulering 2021. 

Når vi når til ca. november måned, er det altid spændende at se, hvor meget TV pakkepriser vil stige med, det 
kommende år. Det har næsten altid været sådan, at priserne er steget med ca. 4-5 %, mest grundet Copydan afgifter 
og programafgifter. Der skulle så ikke ske nogen form for prisstigninger til TV-kunderne i hele 2021.  



Hele setuppet var udarbejdet således, at LAL skulle betale kr. 8,00 + moms, af den stigning der måtte komme for de 
enkelte pakker, og Stofa skulle betale hele den prisstigning som måtte komme ud over kr. 8,00 pr. måned pr. pakke. 
Vores pris var låst fast på kr. 8,00 i prisstigning pr. måned + moms for alle 3 pakker. Både Stofa og LAL kan jo trække 
momsen på prisstigningen, som vores medlemmer ikke kan, grundet at de er slutbrugere. Den ”lille” skulle være 
steget med ca. kr. 8,00, hvilket vi så faktisk har betalt det hele af. Den ”mellemste” pakke skulle være steget med ca. 
kr. 13,00 pr. måned, Vi betaler de kr. 8,00 og Stofa resten. Det bliver straks værre for Stofa med den ”store” pakke, 
som skulle være steget med ca. kr. 34,00 pr. måned, her betaler vi igen kr. 8,00 + moms og resten klares af Stofa.  

Det skal også nævnes, at program i stor pakke ”Disney XD” udgår. Disney XD har valgt at lukke deres kanal. Der blev så 
i stedet indsat en ekstra sportsoplevelse med ”TV2 SPXRT” en kanal der var noget dyrere, men merprisen betalte 
Stofa, i relation til vores aftale om ingen prisstigninger i 2021.  

I bestyrelsen regnede vi på konsekvensen af nærværende tiltag og ikke mindst markedsføringstiltag. Vi kom frem til at 
det ca. ville beløbe sig til kr. 90.000,00 for LAL.  Vi besluttede at gå med i samarbejdet med Stofa omkring at holde 
priserne i ro for hele 2021. En aftale som foruden prisstigninger på programafgifter, fordelsaftale, Koda og CopyDan 
afgifter også omfatter administrationsafgifter og betaling for serviceaftale (her kunne Stofa jo ellers hente noget af 
regningen hjem igen). Vi skulle så også holde vores kontingent i ro for 2021, men det har vi jo også gjort de sidste 20 
år, og havde ingen ambitioner om at ændre på kontingentet alligevel for 2021.  

Både Stofa og LAL havde jo en interesse i, også markedsføringsmæssigt, at meddele omverdenen, at vi ingen 
prisstigninger havde til vores tv-kunder i hele 2021. Der var udarbejdet en fælles pressemeddelelse som LAL kunne 
aflevere til vores lokale presse. En pressemeddelelse som jeg også kunne komme med mine kommentarer til.  – Nu er 
det jo sådan, at hvis der indleveres en pressemeddelelse til Avisen, her Lokalavisen/ugeavisen i Kerteminde, ja så 
koster det intet, men de har så også ret til at beskære og omformulere meddelelsen, og måske som tidligere indhente 
FLO´s  meninger om sagen. Det ville vi gerne undgå, så hele pressemeddelelsen blev indleveret som en annonce, med 
vores fælles farver med blå baggrund. Det hele udkom som en halvside i ugeavisen Kerteminde, den 4. november 
2020. Jeg håber at der er mange som har set annoncen.  

Med hensyn til, hvad der skal ske med TV pakkepriserne for 2022, vender jeg tilbage til.  

Stofa Administrationsaftale.  

Vi når nu frem til starten af dette år, helt nøjagtigt medio januar 2021. Omkring det tidspunkt, har nogle af vores 
medlemmer, lige som andre medlemmer i andre foreninger oplevet, at hvis de skulle have fat i Stofas Kundeservice nr. 
88 30 30 30, så kunne de ikke komme igennem og der var en lang kø, og ofte med et telefonsvarer der sagde at man 
var nr. 46 eller nr. 100 i køen. Sådan plejer det aldrig at være, de har en politik om, at alle bliver betjent inden for ca. 3 
minutter.  

Her må jeg tage Stofa i forsvar. Efter sammenlægningen af de 2 store el-selskaber i Jylland – Sydenergi og Enig, som er 
blevet til NORDLYS, så har elselskabet Enig opsagt ca. 110.000 Waoo kunder i september 2020, til endelig afslutning 
pr. 1. februar i år. Det giver jo ingen mening, at 2 samhørige elselskaber bruger hver sin leverandør, når Sydenergi 
ejede Stofa i forvejen. Men i selve opsigelsen blandede Konkurrencestyrelsen sig helt uhæmmet, og var med til at 
diktere opsigelsesbrevet m.m., så selve overgangen til f.eks. Stofa blev vanskeliggjort. Da pressen begyndte at skrive 
om sagen, medio januar i år, at der var ca. 15.000 Waoo kunder der endnu ikke havde taget stilling og der blev sort 
skærm om ca. 14 dage – så skete der noget – Stofa blev nærmest lagt ned, af henvendelser fra de ca. 15.000 kunder 
og hvad muligheder der var hos Stofa. Så alt hvad der var af personale i Stofa, inkl. Tom her fra Fyn måtte hjælpe til 
med at løse opgaven. Det afstedkom nogle opringninger til mig, fordi nogle af vores medlemmer ikke kunne forstå, de 
ikke kunne komme igennem til Kundeservice. Men det hele endte lykkeligt, og jeg er orienteret om, at ca. de 100.000 
af Waoo kunderne nu er kunde i Stofa.  



Boligforeningen Grøntoften. 

Her i august måned, er vi blevet kontaktet af Boligforeningen Grøntoften og Stofa, da der skulle totalrenoveres 53 
lejligheder i Grøntoften. Nuværende kabler og installation skulle ændres og omplaceres. Vi har modtaget en 
tilbudspris fra Stofa på ca. kr. 130.000,00 for denne ændring i forbindelse med renoveringen. En regning som vi i givet 
fald skulle betale, for ikke at regningen blev sendt videre til beboerne, så de måske henvendte sig til andre 
leverandører. 

Hvis vi ikke går med i den her fase og renovering, så kunne vi måske miste 53 medlemmer på én gang, og måske der 
skal yderligere lejligheder og områder i Grøntoften der skal renoveres senere, så bliver vi måske ikke spurgt til den tid. 
Vi skal også huske på, at vi i fællesskab med Stofa har haft udgifter i Grøntoften, da vi opgraderede til Giga Net for 2 år 
siden, og så er de investeringsbeløb jo spildt, hvis vi ikke går med i renoveringen nu.  

Vi har i bestyrelsen sat 2 forudsætninger for at betale beløbet: 

 Tilbuddet fra Stofa skal holde, hvis det overskrides er det for Stofas egen regning. 
 At vi opnår eksklusivaftale som leverandør til de 53 lejligheder.  

Begge forudsætninger er gået på plads. Specielt kan nævnes at eksklusivaftalen gælder for 60 måneder.  I den 
periode kan andre ikke komme ind og overtage vores medlemmer. Samlede indtægter fra 53 medlemmer i 60 
måneder kan nemt bære investeringen, så det på sigt ikke giver underskud for LAL.  

 

Ingen Pakkeprisregulering for 2022. 

Stofa har lagt op til, at ordningen og samarbejdsaftalen for i år 2021, skal fortsætte også i 2022. Altså igen ingen 
prisstigninger overhovedet. Efter Stofadagen, den 10. september har de så haft fat i alle de foreninger de samarbejder 
med og er leverandører til, for at sondere mulighederne – Alle har jo ikke så god en økonomi som os, og nogen har 
måske svært ved at betale de første kr. 8,00 af den månedlige prisstigning for alle deres medlemmer i TV pakkerne.  

Jeg kan nu med glæde meddele, at der ingen prisstigninger bliver for hele 2022, ordningen fra i år fortsætter også til 
næste år. Stofa har også meldt ud, at det bliver sidste år, hvor vi i fællesskab skal have den ordning. Så må vi se om et 
års tid, hvordan tingene så ser ud for 2023, hvor alle nok forventer større ændringer og tiltag.  

Nærværende aftale kommer nok til at koste LAL ca. kr. 90.000,00 igen i 2022. Det er vi også villige til at betale – Vi har 
en egenkapital i rede penge på ca. 2,8 mio kroner, der er ikke udsigt til større investeringer ud i nær fremtid – så 
derfor bekommer det os vel, at vi på den måde kan betale noget af egenkapitalen tilbage til vores medlemmer – det er 
jo jeres penge – derfor kan vi også tage sådan nogle beslutninger da vi selv ejer LAL, som er foreningsejet.  

Nærværende vil blive meddelt i annonce i Ugeavisen.  

Markedsføring – Tiltag. 

Som I nok fornemmer, så er konkurrencen taget voldsomt til de seneste år, og intet tyder på, at det vil aftage.  

Derfor er vi også tilfreds med i bestyrelsen, at nævnte tiltag om at holde priserne i ro endnu en gang er gået på plads, 
også med Stofas deltagelse økonomisk. Jeg kan nævne at Yousee nu igen vil komme med kraftige prisstigninger.  

Men ud over det, så håber jeg at I har set, at Stofa kører en markedsføringskampagne, hvor de tilbyder nye 
medlemmer til LAL og Stofa, en 200 Mbit internetforbindelse med WiFi-garanti, samt vores ”Lille” pakke for en samlet 



pris på kr. 299,00 pr. måned – Dertil kommer, at nye medlemmer får denne kampagnepris gratis i 6 måneder – Altså 
ingen betaling det første halve år.  

Vi er gået med i aftalen, da det ikke koster LAL noget, Stofa bærer omkostningen – vi får så heller ikke nogen indtægt i 
det halve år, så håber vi så at der er flere som ønsker at fortsætte ud over de 6 måneders gratis periode, og her får vi 
så indtægter fra måned 7 af – til den tid, skal det nye medlem så også betale for vores pris for den Lille pakke, kr. 
207,00 om måneden oven i de kr. 299,00 til Stofa for Internet. Men til den tid er det stadig en meget billig samlet pris.  

Kampagnen løber fra 17. august her 2021 til 31. januar 2022.  

Nu håber vi, bl.a. at de medlemmer som har forladt os til fordel for FLO, snart får øjnene op for, hvor billigt tingene 
kan gøres ved LAL og Stofa.  

  

Medlemmer: 

I seneste opgørelse fra Stofa juli/august, så er vi i dag 924 medlemmer, dertil kommer at der også nu er 110 
tilmeldinger til Bredbånd Only  - De er jo kun kunde ved Stofa, via vores net som Stofa lejer af os.  

Vi kan se, at opsigelserne de kommende 2 måneder (9 stk.), er meget begrænset – jeg tror vi har nået bunden og det 
laveste niveau – det forventes nu igen at gå den anden vej, så vi får øget nettotilvækst – ikke mindst med de 
markedsføringstiltag der nu er sat i værk. En forventning om, at vi når et medlemstal på 1.000 ved årsskiftet er ikke 
urealistisk.   

 

Fremtiden: 

Det vi meldte ud sidste år, hvor vi var samlet - hvad bestyrelsen vil arbejde med, frem til vi mødes igen i år. Det er der 
intet sket med, grundet Covid 19. Så det forlænger vi yderligere et år – Det var: 

 Hængeparti med plejehjemmet Birkelund – indgåelse af ny kontrakt. 
 Tilretning af vedtægter, primært, så de er i overensstemmelse med indgået administrationsaftale med Stofa. 
 Færdiggørelse af vores Logo, og implementering af samme.  

 

Økonomi. 

Som jeg også udtrykte det sidste år, så har vores økonomi det stadig godt, lige som vores likviditet også har det.  

Som det fremgår af det budget I nu har fået udleveret, så kommer vi ud af nærværende år med et forventeligt mindre 
underskud, ca. kr. 70.000. Som primært vedrører 3 ting: 

 Vores andel af at holde pakkepriserne i ro (ingen prisstigninger), ca. kr. 90.000. 
 Negative renter på vores kapital i pengeinstitutter kr. 50.000. 
 Større el-forbrug, efter ombygning til Giga-Net, og dermed yderligere strømpunkter, kr. 96.000.  

Men hvis vi lander omkring en egenkapital på ca. 2,8 mio. kr., så er vi stadig godt velkonsolideret.  



Afslutning. 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen igen, for et stort og engageret arbejde i vores forening. Vi har ikke holdt så mange 
bestyrelsesmøder som vi plejer, men så har der været så meget mere mailkorrespondance og telefonsamtaler.  

Dertil kommer, at jeg også vil rette en stor tak til vores 2 valgte revisorer Jan Pedersen og Knud Dyssemark, for det 
store engagement og hjælpsomhed der har været ydet i den forgangne periode.  

Men ikke mindst og for ikke at forglemme – så vil jeg rette en stor tak til dig Tom, fra Stofa, for det fantastiske arbejde 
du har gjort for LAL. Vi har haft mange samtaler omkring de tiltag vi i fællesskab har fået sat i værk.  Jeg håber du vil 
bringe en stor tak med op til de respektive personer på hovedkontoret i Tranbjerg.  

Jeg vil slutte min formandsberetning med en tak for jeres opmærksomhed.  

 

Langeskov Antennelaug 

John Kristensen, Formand.  


