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Generel information og nyheder 
Denne generalforsamling skulle have været afholdt i maj måned, men på grund af COVID-19, så har det 
først været muligt nu. 
 
Den daglige drift kører roligt, og vi oplever generel tilfredshed med de ydelser, som Stofa udbyder i vores 
anlæg. Selv om nogle valgte at gå med Fibia, da man valgte at gennemgrave Nykøbing by med fiber, så op-
lever vi stadig en tilgang af nye medlemmer. 
 
Nykøbing Sj. Kabelnet har i dag ca. 1.800 medlemmer. Vi har 135 , som alene har internet og som vælger at 
streame tv. Det er en udvikling, som vil blive mere og mere aktuelt i fremtiden. 
 
Pakke 3 med de dyre sportskanaler bliver stadig dyrere. Det er ikke fordi Stofa eller foreningen tjener på 
det, men betaling af løn til f.eks. dyre fodboldspillere, skal betales af forbrugerne. Vi ser derfor fortsat, at 
flere og flere vælger at udskifte den dyre pakke med pakke 1 og derefter tilkøbe kanaler i løs vægt. 
 
Stofa har ændret deres koncept, så det ligner YouSee’s, hvor man betaler for et antal point, som man bru-
ger til at købe kanaler for. Nogle kanaler koster få point, mens sportskanaler er dyrere. Ved at vælge denne 
model, så er der penge at spare. 
 
Stofa havde et produkt Mit TV, hvor man kunne vælge at købe tv kanaler enkeltvis måned for måned og 
betale via Dankort. Det har vist sig, at der på landsplan ikke var mange, som havde valgt denne løsning, 
hvorfor den blev lukket ned igen. 
 
 
Nettets tilstand og fremtiden 
Vi har været igennem en ombygning af nettet, så det er muligt at få internet med GB = 1.000MBit. Arbejdet 
har stået på hen over foråret, og det betyder, at der er udskiftet enkelte kabelstrækninger, en del af de 
store forstærkerskabe er blevet udskiftet til nye. Der er blevet udskiftet forstærke, og der er kommet bedre 
overvågning, der registrerer eventuelle fejl. Det skulle give Stofa bedre mulighed for at reagere hurtigere, 
hvis noget er galt. 
 
Vi har undersøgt mulighed for at få redundante fiberforbindelser rundt. Det vil sige reservefiber, hvis der 
skulle ske et brud på en fiber. Vi er sammen med Stofa noget frem til den konklusion, at det lige nu ikke vil 
være rentabelt at etablere ekstra fiberforbindelser. Vi har kun oplevet en gang, at en fiberforbindelse er 
blevet gravet over. Problemet blev løst i løbet af få timer. 



Vi har dog fået trukket en fiberforbindelse fra varmeforsyningen ved vandtårnet ud til Annebergparken, da 
dette område alene blev forsynet af et kobberkabel på Egebjergvej. 
 
I forbindelse med nybyggeri i området vil vi sikre stabil forsyning. 
 
I forbindelse med opgraderingen af nettet, så har vi samtidig indfriet et lovkrav om, at alle strømpunkter 
skal have deres egen el-måler. Vi har i den forbindelse fået opsat 28 el-målere i skabe. Tidligere kunne vi 
afregne med el-forsyningen ud fra et forventet strømforbrug. Vi havde 39 strømpunkter, 17 kunne ned-
lægges og så kom der to nye til. 
 
 
Medlemsbutikken i Svanestræde 
Ma medlemmer gør brug af butikken i Svanestræde, hvor vi holder åben hver lørdag fra kl. 10 – 12, og det 
er muligt at tilmelde sig, ændre abonnement, opsige. 
 
Der kommer mellem 4 – 8 hver gang, og vi er glade for at kunne hjælpe og ikke mindst have kontakt med 
medlemmerne. 
 
Det er altid 2 på vagten, og selv om de enkelte medlemmer i bestyrelsen har forskellige forudsætninger, så 
lykkedes det stort set altid at få løst opgaverne på stedet. Efter flere år med butikken, opbygges der efter-
hånden en god viden hos den enkelte. 
 
I er altid velkomne til at komme forbi. 
 
 
Husinstallationer 
Det fleste har fået styr på deres husinstallation, men enkelte har stadig det gamle stik, som ikke er HF-
tætte. Vi skal igen opfordre til, at får dem udskifter med nye. 
 

Mange stikledninger har efterhånden en del år på bagen. Hvis man oplever udfald, så vil det altid være en 
god ide at få gennemmålt installationen for at finde løsningen. Stofas teknikere vil på kort tid kunne identi-
ficere fejlen og komme med et løsningsforslag. 
 
Vi oplever til tiden, at Facebook blive brugt til gabestok. Når vi ser disse debatter, så tages der kontakt til 
dem, der skriver, at de har problemer, så vi sammen med Stofa kan få det løst. Det er bedre at finde løs-
ninger, hvis der problemer i stedet for at skrive om det på Facebook. Vi har medvirket til, at flere har været 
glade for, at vi har hjulpet. 

 
Økonomi 
Vi fik et underskud i 2019 på tkr. 80 mod et budgetteret underskud på tkr. 109. 

Kassereren vil senere gennemgå regnskab m.v. 
 
 
Samarbejdet med Stofa 
Vores aftale med Stofa udløber som bekendt 30. juni 2024. Indtil nu er vi fortsat tilfredse med samarbejdet 
med Stofa. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedring. Stofa er ejet af SE (Syd Energi), som er ble-
vet fusioneret med et andet el-selskab i Jylland, Enig, og hedder i dag Norlys. 
 



Det er de samme personer, som sidder i ledelsen, så på det plan mærker vi ingen forskel. 
 
I praksis betyder det dog, at Stofa er blevet kunde i moderselskabet Norlys, og fungerer som et driftssel-
skab, som leverer ydelserne til kunderne / medlemmerne. 
 
Vi er som bekendt en forening, og vi har som bestyrelse til opgave at varetage Jer medlemmers interesse 
overfor Stofa. Vi oplever nogle gange, at ledelsen i Stofa tager nogle beslutninger om, hvilken retning pro-
dukterne skal gå i, uden man tager kunderne med på råd. Det er en udvikling, som vi i bestyrelsen er op-
mærksomme på, og vi handler derefter. 
 
Vi holder jævnlig møder med Stofa, og vil i den nærmeste fremtid holde et møde med Stofa’s ledelse om-
kring forskelle forhold, som mener, kan gøres bedre. 
 
Vi er sikre på, at dialogen vil være til alles fordel, så vi kan fastholde et samarbejde, der har til formål at der 
udbydes løsninger, som er tidssvarende, driftssikre og ikke mindst til fornuftige priser. 
 
 
Afslutning 
For Jer medlemmer er vigtigt at vide, at der er en bestyrelse, som hver dag gør sit for at sikre, vi i Nykøbing 
Sjælland har et godt og velfungerende kabelnet samtidig med, at der er en leverandør, som gør sit til at le-
vere et godt og alsidigt tv udbud, internetudbud og andre serviceydelser, som man som TV seer har brug 
for og til en fair pris set i forhold til, hvad markedet ellers udbyder. 
 
Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 


