Formandens beretning

Velkommen til generalforsamling for året 2011 i Vemmelev Antennelaug. Det
har egentligt været et ganske stille og roligt år, hvor 2 ord kort kan
sammenfatte de væsentligste fokuspunkter, nemlig Stofa og TV2.
Lad os starte med Stofa. Allerede i starten af 2011 forsøgte Stofa at opkøbe
Canal Digital, hvilket blev forpurret af konkurrencenævnet i løbet af foråret. At
komme ind på deres præmisser vil være at gabe over en for stor mundfuld så
det lader vi ligge. Stofa fik senere mulighed for at opkøbe de dele af CD der
leverede Family Mix og internet til foreningerne. Og dermed har Stofa
overtaget distributionspligten i henhold til de gældende kontrakter.
Bestyrelsen ser positivt på overtagelsen, primært fordi CD havde meldt ud, at
de ikke ønskede at videreudvikle på produktet og blot afventede en afvikling,
sekundært fordi Stofa har åbnet for nogle muligheder for tilvalg, som ville have
været svært at se gennemført hos CD.
Stofa overtog kontrakterne i løbet af det sene efterår og har herefter brugt
resten af 2011 til at planlægge fremtiden for de berørte foreninger. Dette er
blevet gjort i tæt samarbejde mellem Stofa og den i FDA-regi nedsatte ERFAgruppe. Dette samarbejde vil udmønte sig i en ændring af pakkestrukturen,
som vores Stofamand Mogens vil komme ind på efter GF.
En anden væsentlig ændring som er sket i 2012 er TV2’s overgang til
betalingskanal. Det væsentlige her var, at det skete samtidigt med et skift i
distributionsmetoden. Stofa har derfor haft nogle udfordringer som ikke er løst
i fuldt omfang endnu.
Bestyrelsen har løbende været i dialog med Stofa omkring disse udfordringer
og Stofa har vist sig lydhør overfor nogle af vores ønsker. Vi savner blot lidt
kulance, men er i dialog med Stofa vedr. dette.
Fra april når signalet er omlagt til Stofa vil vi til den tid have et anlæg som
med Stofas garanti kan håndtere deres distributionssystemer. Og på det
tidspunkt vil vi så få adgang til TV2HD, TV2Øst HD, TV2Øst og DR1HD på den
digitale platform.
Hvad skal vi så med TV2? Den 11. januar blev TV2 betalingskanal. Det
betyder, at den i fremtiden vil komme til at koste hvert medlem 15 kr. om
måneden. Bestyrelsen mener, at generalforsamlingen skal tage stilling til, om

hvorvidt vi skal lægge TV2 som betalingskanal i grundpakken eller om hvert
enkelt medlem skal betale for TV2 i Family pakkerne. Vi har derfor stillet til
forslag, at TV2 fremover lægges i grundpakken. Men mere herom ved
behandlingen af forslaget.
Med det afslutter jeg hermed formandens beretning.

