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Generel information og nyheder
Det er rart, at vi nu igen kan afholde generalforsamling til tiden, nu hvor Covid-19 udskød den sidste år til
september måned.
Det er altid rart at se, at der er interesserede medlemmer, som møder op for at høre, hvad der sker i foreningen.
Fibia har kørt en meget aktiv markedsføring efter de nedgravede fiber i hele byen og omegn. Vi Havde en
forventning om, at flere ville skifte, hvilket er et mønster, som Stofa har oplevet andre steder i Danmark,
hvor fiberselskaberne har etableret sig. Vi har nok mistet i omegnen af 100 medlemmer, men vi har også
fået flere nye til. Årsagen til, at frafaldet hos os ikke har været større skyldes nok, hovedparten af vores
medlemmer ikke efterspørger Fibia’s løsning, og i øvrigt er godt tilfredse med de produkter, som vi sammen med Stofa kan levere.
Vores medlemstal er nu på 1841 mod budgetteret 1750, hvoraf 208 har valgt alene at have internet uden
tv, det er stigning på 56 her i andet kvartal. Det var godt, at vi i sin tid kunne overbevise Stofa om, at der
kunne være efterspørgsel efter internet uden tv.
Vi oplever, at forsat flere og flere ikke vil betale den høje pris, som pakke 3 koster. De vælger at skifte til
pakke 1 og så tilkøbe i løs vægt de kanaler, som man i virkeligheden ønsker at se.
At se tv i dagens Danmark er en stor genudsendelse. Der bliver længere og længere mellem de gode ting.
Derfor er det godt, at man med tv-boksen fra Stofa har mulighed for at kunne leje film. Nogle er endda gratis at se. Det har været noget, som mange har benyttet sig af under Coronaen.
Vi nedlagde for længe siden tekst-TV på infokanalen. I forbindelse med at vores leverandør ophørte, så har
vi arbejdet på en ny løsning, som nu er i drift. Her forsøger vi at informere om stort og småt.
Vores hjemmeside er også kommet godt på plads. Her kan man orientere sig og se tilbud fra Stofa.
Vi vil også være mere synlige overfor nye indflyttere. Når vi bliver bekendt med, at en ejendom er blevet
solgt, så vil vi aflevere informationsmateriale om foreningen og Stofa i postkasserne.

Nettets tilstand og fremtiden
Efter opgraderingen af vores net til Doccis 3.1, oplever vi, at der stort set ikke er udfald i anlægget længere. Vi har udskiftet enkelte kabelstykker, som viste sig at være så gamle, at de ikke længere burde anvendes.
Vi har fået installere el-målere, så der nu afregnes efter faktisk forbrug, mod tidligere er teknisk beregnet
forbrug. Økonomisk har det ingen betydning for foreningen, idet det er Stofa, som betaler for el-forbruget i
anlægget. Elforbruget er faldet efter opsætning af målerne. Opsætningen af målerne var et lovkrav, som
skulle udføres inden udgangen af 2020. Opsætningen har kostet foreningen 320.000 kr. excl. moms
Vi vil til enhver tid sørge for, at anlægget er i den bedste stand, og vi vil fortsat søge at komme ind i nye udstykninger, ligesom vi har fået 19 ud af 20 lejligheder med på Rørvigvej 6, og de nye rækkehuse i Æblehaven på Østerlyng. Hesseløvej 14 har fået mulighed for tv og internet.
Vi følger med, når der kommer presse omkring nye boligområder.
Alt i alt har vi et anlæg, som er ajourført og i rigtig god stand.
Medlemsbutikken i Svanestræde
Selv i coranatiden har vi haft et pænt besøg i vores medlemsbutik i Svanestræde. Det beviser, at der stadig
er behov for, at vi er der. Vi holder åben hver lørdag formiddag fra kl. 10 – 12, hvor der er 2 fra bestyrelsen
på skift.
Det er også muligt at komme i forbindelse med os på telefon 70 20 43 85 hver tirsdag, torsdag og lørdag
mellem kl. 10 -12.
Hold Jer ikke tilbage med at komme forbi. Vi kan hjælpe med det meste i forhold til tv og internet.
Økonomi
Vi fik et overskud i 2020 på tkr. 95 mod et budgetteret overskud på tkr. 2.
Vi har i 2021 sammen med Stofa valgt at indregne et bidrag til tv-pakkerne, så prisen på pakke 1 kunne
fastholdes på kr. 220 som også var prisen i 2020. Anden udbyder har valgt at tage kanaler ud og hæve prisen. Vi tilstræber hele tiden at holde prisen i ro i det omfang, det er muligt.
Kassereren vil senere gennemgå regnskab m.v.

Samarbejdet med Stofa
Vores samarbejde med Stofa fungerer godt, selv om hovedparten af deres aktiviteter foregår i Jylland. Vi
har til daglig kontakt med Carsten Hauge Larsen, som bor på Fyn, men har kontor i Ringsted. Stofa har valgt
at placere ansvaret for coax-kunderne (sådan nogle som os) hos Torben Wydojnik i Ringsted, så det begynder igen at ligne gamle dage. Det er et tiltag, som vi er meget tilfredse med.
Vores aftale med Stofa udløber som bekendt 30. juni 2024, og lige nu mener vi kun, at vi kan være tilfredse
med samarbejdet, selv om vi ikke altid er helt enige i de beslutninger, som ledelsen tager. Omvendt så har
vi i flere tilfælde konstateret, at de har lyttet til vores kommentarer og handlet på dem.
Vi vil som bestyrelse til enhver tid arbejde for, hvad der er bedst for foreningen og medlemmerne.
Afslutning
Selv om der ikke har været så meget at berette om siden sidste generalforsamling, så må vi desværre meddele, at vores suppleant Per Christiansen, som er på valg ikke genopstiller, idet Per desværre i april afgik
ved døden efter nogen tids sygdom. Æret være Per’s minde.
Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen

