
Langeskov Antennelaug 
Formandens beretning for 2021 – Perioden fra september 2021 til marts 2022. 

Generalforsamling, den 28. Marts 2022. 

Velkomst. 

Velkommen til ordinær Generalforsamling 2022. En Generalforsamling der nu igen 
er kommet tilbage til normal gænge og i relation til vedtægterne, ”Inden udgangen 
af marts måned” det efterfølgende regnskabsår. Også den sidste mandag i marts 
måned og her i lokalerne på Mælkevejen – som der efterhånden er blevet tradition 
for. 

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

Efter generalforsamlingen sidste år, 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.  

Covid 19 – de gener det har medført. 

Det er kun ca. et halvt år siden vi var samlet sidst til udsat ordinær 
generalforsamling – tiden frem til i dag har ikke været uden 
problemer/udfordringer. Lige som vi mente at nu var Corona’en ved at slippe sit tag 
i befolkningen i Danmark (grundet vaccinationer), så vendte pandaminen med 
fornyet styrke tilbage til os. Danmark blev igen lukket ned efter nytår, og det arbejde 
vi havde planlagt også i samarbejde med Stofa, blev igen udskudt.’ 

Vi har også haft bestyrelsesmedlemmer som har været smittet med Corona, og det 
har medarbejdere ved Stofa også. Nu er der lukket op igen, men der er en stort 
efterslæb ved Stofa, forståeligt nok, hvor mange i så stort et hus på Hovedkontoret i 
Tranbjerg har været smittet, mange har arbejdet hjemmefra, og store arbejdsbyrder 
til dem som stadig var på arbejde. 



Det har også resulteret i, at de 3 stk. opgaver og projekter som LAL har planlagt, 
endnu engang må udskydes til det nye arbejdsår efter nærværende 
generalforsamling. Det er stadig: ”Tilretning af vores vedtægter, så de primært 
matcher administrationsaftalen ved Stofa”. Tom har lovet lige at se med på 
opgaven, så vi kommer rigtigt i hus med det. - ”Opsigelse af nuværende kontrakt 
med Plejehjemmet Birkelund, fællesaftale”, indgåelse af nye kontrakt så den 
opfatter alle beboelser/værelser. – ”Nyt LOGO for LAL” Færdiggørelse af forelagt 
oplæg til Logo, med markedsføringsselskab som Stofa har hyret ind til hjælp for 
samarbejdende foreninger, som kunne tænke sig en sådan løsning, og et nyt LOGO.  

Pakkeprisregulering for 2022. 

Som vi talte om på sidste års generalforsamling, hvor vi havde indgået en aftale med 
Stofa, at der ikke skulle foretages nogen prisstigninger på TV for året 2021, eller 
prisstigninger i det hele taget (kontingent,  administration- og serviceaftale). Så var 
der også lagt op til, at denne ordning og samarbejdsaftale skulle fortsætte også her 
for året 2022. 

Det er så glædeligt, at jeg nu kan meddele, at en ny aftale på uændrede vilkår blev 
indgået i november 2021, for året 2022. Så heller ingen prisstigninger på TV i 2022 – 
Det er stadig efter samme betalingsmønster – de prisstigninger vi modtager på de 
enkelte kanaler fra udbyderne, også til de 3 pakker, - der betaler LAL de første kr. 
8,00 + moms pr. måned, og resterende prisstigninger over de kr. 8,00 betaler Stofa. 

En rigtig fin ordning for vores medlemmer, specielt for medlemmer, der har den 
store pakke, med flest betalingskanaler.  – Den samarbejdsordning med Stofa, har 
kostet LAL ca. kr. 66.000 som kan ses i regnskabet for 2021 – vi forventer at det ca. 
bliver det samme beløb for LAL her i 2022.  

Som jeg lige har nævnt, må andre ting heller ikke stige i 2022, herunder 
kontingentet – Så jeg kan hermed meddele, at kontingentet kr. 500,00 til LAL, også 
er uændret for 2022.  

Jeg bliver også nød til at meddele, at det er sidste år, den ordning med Stofa vil finde 
sted. Det må nok forventes, at der er større ændringer på vej, måske allerede for 
året 2023. For nærværende oplever vi meget store tiltag fra ”Tech-selskaber” og 
”Streaming” kanaler og selskaber som er på vej ind på det danske mediemarked. 



Hvordan det lander, er det vanskeligt at mene noget om for nærværende – men det 
vil få en vis betydning frem over, hvilket regeringen også er klar over – hvor de er i 
gang med at se på et nyt ”Medieforlig”.  

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 igennem, også med Stofas 
deltagelse økonomisk.   

Men ud over det, så håber jeg at I har set, at Stofa kører en ret omfattende 
markedsføringskampagne i TV – under sloganet ”Rigtige venner kan købes for 
penge”, hvor de tilbyder nye medlemmer til LAL og Stofa, en 200 Mbit 
internetforbindelse med WiFi-garanti, samt ”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. Det var den oprindelige 
kampagne vi deltog i sidste år, med udløb her pr. 31. januar 2022, som er forlænget 
yderligere et halvt år.  

Vi er stadig 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 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 IT. Men til den 
tid er det stadig en meget billig samlet pris.  

Når Stofa foretager en så kraftig markedsføring, som også gerne skal komme os til 
gode – så har vi også ment, at vi må bakke op omkring de tiltag som Stofa foretager. 
Den pressemeddelelse som vi havde modtaget fra Stofa, til indlevering ved de lokale 
medier, var nok alt for omfattende til, at vi kunne forvente at f.eks. Kerteminde 
Ugeavis vil bringe den i det fulde omfang, og så gratis. Derfor valgte vi at indlevere 
pressemeddelelsen i det fulde omfang som en annonce, inkl. Stofa´s landsdækkende 
TV- og internetkampagne. Annoncen blev udgivet i Kerteminde Ugeavis, den 27. 
Okt. 2021, og med de farver LAL plejer at anvende. – Jeg håber at mange har set 
annoncen, som efterfølgende også blev meddelt i Fyens Stiftstidende? 



Medlemmer: 

I seneste opgørelse fra Stofa, så er vi i dag lige i underkanten af 900 medlemmer, 
dertil kommer at der også er ca. uændret 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 er aftaget markant, de kommende måneder omkring 5 stk. 
Det totale medlemstal kan jo også være påvirket af ny medlemstilgang.  

Økonomi. 

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

Som det fremgår af regnskabet for 2021, kommer vi ud af året med et underskud på 
ca. kr. 118.000,00, hvilket svarer til det budgetterede på ca. 122.000,00. 
Underskuddet vedrører primært de 3 ting, som jeg også omtalte ved sidste års 
generalforsamling: 

 Vores andel af at holde pakkepriserne i ro (ingen prisstigninger), ca. kr. 
65.900,00. 

 Negative renter på vores kapital i pengeinstitutter kr. 24.500,00 
 Større el-forbrug, efter ombygning til GIGA-Net, Store prisstigninger kr. 

127.000,00.  

Men vi lander på en egenkapital på ca. 2,7 mio. kr., så er vi stadig 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.  

Som I kan se af dagsordenen, så har foreningens kasserer igennem mange år Linda, 
valgt at stoppe, grundet stort arbejdspres på sit arbejde, ny funktioner der, og noget 
mere arbejde i forbindelse med Corona på arbejdspladsen, tillige med at hun også 
har 2 mindre børn, hvor det hele skal gå op i en højere enhed i familien, så er det 
fuldt forståeligt, at det kan knibe med tiden til også at varetage opgaven som 
kasserer for LAL (jeg vender tilbage til afskeden med Linda senere i programmet).  



Men det er dejligt, at vi har bragt os i den gode situation, at vi har en velfungerende 
bestyrelse og forening, så der også er andre der har lyst til at være med på holdet. 
Det har faktisk vist sig, at det har været nemmere, at finde en kompetent afløser for 
Linda, og på så vigtig og stor post som kasserer, og vi har endda en substitut 
yderligere til posten. Så når vi kommer dertil i dagsordenen, håber jeg 
generalforsamlingen vil bakke bestyrelsen op til de foreslåede nyvalg.  

Dertil kommer, at jeg også vil rette en stor tak til vores 2 valgte revisorer Jan 
Pedersen og Gunnar Jørgensen, 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.  


