Referat fra generalforsamling d. 25/2 2014.
Generalforsamlingen blev afholdt i Allested-Vejle Fritidscenter, hvor der var mødt 20 medlemmer
foruden bestyrelsen.
Formanden bød velkommen, og foreslog Inger Merete Pedersen som ordstyrer. IM blev valgt og
kunne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet I Midtfyns Posten. IM gav ordet
videre til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning.
År 2013 har været et meget hektisk år for bestyrelsen. Der har været rigtig mange udfordringer,
mistede medlemmer til andre udbydere, Boxer har markedsført sig kraftigt i tv reklamer og TDC
sender til stadighed breve ud i området. Ligeledes har der været en del problemer efter 4G nettet
er kommet i luften. De bruger samme frekvens som vi sender ud på, så hvis ens kabel og stikdåser
ikke er 100 % i orden, kan det give forstyrrelser i form at pixeleringer og udfald. Stofa har tilbudt et
servicebesøg til en fornuftig pris, hvor en teknikker gennemgår kabeler og stik i husinstallationen,
og kommer med forslag til eventuel forbedring. Det kan varmt anbefales og der er også en hel del
af medlemmerne som har benyttet sig af dette tilbud.
Så har bestyrelsen været til møde med Stofa en del gange i 2013, mest for at drøfte de ting vi er
oppe imod. Det resulterede at Stofa satte nogle teknikere til at gennemgå hele vores anlæg, fra
hovedstation til medlem. I den forbindelse blev der også foretaget en kanalomlægning, lukket
nogle analoge kanaler, for at få bedre plads til digitale kanaler, og dæmme op for de problemer G4
nettet gav ved opstart. Som om det ikke har været nok, så har vi været ramt af D. Dos angreb, som
resulterede i at hele den digitale platform blev ramt og gik i sort. Det er ikke kun Stofa, men også
de andre udbydere som er plaget af den form for chikane. Der bliver brugt masser af tid på at
stoppe det, og Stofa har overvågning af alle anlæg 24 timer i døgnet.
Bestyrelsen har også været til Regions og Landsmøde i FDA. Der møder vi andre
bestyrelsesmedlemmer som vi kan udveksle erfaringer med. I forbindelse med Landsmødet var vi
med til møde i Erfagruppen for ”Fam. Mix” foreninger. Det er gamle ”Canal Digital” foreninger
som kom med i Stofa. Tommy blev valgt ind i bestyrelsen og har deltaget i et par møde, for at
drøfte fremtiden og samarbejdet med Stofa. Det giver vores lille forening en masse input, da vi kan
drage en masse erfaringer fra andre.
Så har vi erfaret at der bliver brugt en masse tid på de sociale medier, hvor der kommer en masse
ytringer om dårlige signaler. Det er egentlig ok for så kan man få at vide om andre har samme
problemer som én selv, men det er nok ikke lige det rigtig sted at klage sin nød, så en lille bøn, ring
til Stofa kundeservice og hvis det kniber med at komme igennem så ring til en af os i bestyrelsen.
Vi har andre veje vi kan gå for at hjælpe jer. Det er det i skal bruge os til.
Beretningen blev sat til debat og enstemmigt godkendt.
Beretning af regnskab v. Kassereren Tommy, blev også enstemmigt godkendt.

Så blev der afholdt valg til bestyrelsen. På valg var
Formand. Jens Ulrik Hansen
B. medlem. Henning Pedersen.
Begge blev genvalgt.
Suppleant. John Juul Jensen
Suppleant. Morten Kjærsgaard
Blev valgt.
Efter generalforsamlingen havde vi besøg af 2 teknikere fra Stofa, hvor der kunne stilles spørgsmål
af mere teknisk karakter.
Der blev stillet mange gode spørgsmål og der kom også mange gode svar. Dog var der et par ting
som ikke kunne besvares her og nu, men som teknikerne kunne tage med hjem og gå videre med.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

