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Bestyrelsens beretning 

 

samt 

 

Referat 
  



Bredballe Antennelaug: 
 

Beretning for året 2018: 

 
Der har gennemgående været afholdt bestyrelsesmøder næsten hver måned i 2018. I 

en del af møderne har Henrik Hansen fra Stofa været deltager ligesom formand og 
kassereren har afholdt møder med Henrik Hansen seperat. 

 

Der har været afholdt flere møder med hensyn til foreningens arbejde i relation til 
persondataforordningen, så medlemmerne kan være trygge ved vor behandling af de-

res persondata, hvor vi som forening kun er interesseret i de data, der skal til for at 
drive foreningen. 

 
Der har også været afholdt møde med Stofas administrerende direktør samt Stofas 

projektafdeling, samt planlægningsafdelingen. 
 

Året startede kvikt med igangsætningen af fase 1 i Docsis 3.1 projektet. Arbejdet for-
løb ganske udmærket med god orientering til vore medlemmer og blev dermed afvik-

let planlægningsmæssigt til alles tilfredshed. 
 

I den oprindelige aftale var der aftalt at fase 2 skulle igangsættes efter sommerferien 
i 2018. Aftalen holdt ikke og blev udsat flere gange begrundet i, at leverandøren af 

diverse komponenter og software ikke var i stand til at levere til de fastsatte tids-

punkter. 
 

Denne udsættelse har voldt foreningens medlemmer og bestyrelsen stor ærgrelse, da 
der i den mellemliggende periode, som vi oprindelig havde opfattet som kort, opstod 

mange signalfejl i anlægget, hvilket resulterede i mange fejlmeldinger og mange min-
dre tilfredse medlemmer. Bestyrelsen har haft et stort arbejde med at følge op på de 

mange situationer. 
 

Perioden mellem de to faser har været uacceptabelt lang taget de mange fejlmeldin-
ger i betragtning, hvilket igen resulterede i at bestyrelsen ønskede møde med Stofas 

administrerende direktør.  
På mødet blev ovennævnte leverandørproblemer anført samtidig med, at Stofas måt-

te erkende, at deres serviceoversigt over fejl ikke var fyldestgørende. 
 

Vi, kassereren og jeg, har her for ca. 5 uger siden været til møde med Stofas projekt-

afdeling og planlægningsafdeling, hvor vi har gjort opmærksom på foreningens tekni-
ske krav og tilkendegivelse af planen for færdiggørelsen af 2. etape af Docsis 3.1. 

 
Planen forventes, at foreligge i den nærmeste fremtid med igangsætning efter påske. 

 
Orientering vedr. afviklingen af fase 2 arbejdet vil fremgå af foreningens hjemmeside, 

som er vor primære informationskilde. Der vil fra Stofa blive udsendt meddelelse via 
mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig som modtager. Der vil yderligere blive ud-

sendt brev med beskrivelse af afviklingen af arbejdet og i hvilket tidsrum det sker.  
Til almindelig orientering kan jeg oplyse, at arbejdet vil omfatte 1 til 2 noder af gan-

gen samt at vi på nuværende tidspunkt har 22 aktive noder. 
 



Vi har stor tiltro til, at sagerne falder på plads og at vi indenfor den nærmeste fremtid 

får igangsat og færdiggjort 2. fase af projektet Docsis 3.1. 
 

 
Lige et kort resume over hvad Docsis 3.1. indeholder: 

 
Giganet – investering i fremtiden 

 

Gennem de seneste år har Antenneforeningen i samarbejde med STOFA fremtidssik-

ret det eksisterende fibernet og coaxnet, så vi kan sikre dig et stabilt internet og tv-

signal – også selv om du kobler et stort antal enheder til nettet. Derudover vil vi kun-

ne tilbyde dig bredbåndshastigheder på 1000 MBit/s – også kaldet  

1 gigabit.  

Fordelene er mange:  

 Fremtidssikret bredbånd (skalerbart) 

 Høje upload- og downloadhastigheder (stor kapacitet til hele familien) 

 Flere skarpe tv-kanaler (klar til 4K-billedkvalitet) 

 Stabilt og robust netværk (vi kan fejlsøge 'før' fejlen opstår) 

I er meget velkommen til at stille spørgsmål af teknisk art under eventuelt. 

Allerede her vil jeg takke vores kasserer Finn Grønning for et kæmpe stort stykke ar-
bejde han har udført for foreningen. De opgaver vi har og har haft med omtalte Do-

csis 3.1 projektet er han en kæmpe faktor for, at vi har kunnet få afviklet, så vi har 
kunnet stille krav i forbindelse med de under projektet omtalte fejl og mangler lige-

som belysning af foreningens tekniske krav. 
 

Stofas medarbejdere Key Account Manager Henrik Hansen har ligeledes været os en 
stor hjælp med hensyn til etableringen af kontakt med Stofas specialafdelinger, samt 

opfølgning.  

 
Stofas tekniker John Terp har vi ligeledes stor ros til i relation til en absolut god ser-

vice til vore medlemmer. 
 

Også i 2018 har vor kasserer Finn Grønning været en ildsjæl for foreningen med god 
dialog med de forskellige bygmestre i vort østlige område. Nævnes skal også den fine 

opfølgning af til- og fraflyttere, hvor der samtidig er lagt foldere ud til samtlige byens 
ejendomsmæglere. 

 
Vi har etableret et samarbejde med vor leverandør Stofa og Bredballe IF’s E-

sportafdelingen således at vore unge kan afvikle e-sport over vort internet. 
 

Kære medlemmer i er meget velkommen til at kontakte jeres naboer, der eventuelt 
ikke er medlem af antenneforeningen, ligesom I meget velkomne til at reklamere for 

Bredballe Antennelaug, når I erfarer, at I har fået nye naboer, er til fest eller lignen-

de.  
Det er i vor alles interesse. 

 



Vi er en medlemsejet forening og samtidig har vi ansvar og pligt til at holde vor be-

styrelse intakt. 
Vi lever som bestyrelsesmedlemmer ikke evigt, vi kan stoppe på grund af sygdom, 

almindelig nedslidning, alder eller lignende, så vi må anmode Jer kraftigt, om at være 
aktive med hensyn til valg af suppleanter, der er i besiddelse af kvalifikationer admi-

nistrativt eller teknisk og som kan overtage, når det bliver nødvendigt. Vi skal gerne 
bevare en aktiv og handlekraftig bestyrelse i Bredballe Antennelaug, som medlem-

merne kan være trygge ved. 
 

Stofa og Bredballe Antennelaug har afholdt Stofa-event torsdag den 15. februar 2018 
med ca. 100 fremmødte medlemmer. Der var mulighed for at stille spørgsmål og til-

købe produkter, som foreningen/Stofa kunne tilbyde. 
  

Samtlige husstande i vort område var inviteret til at deltage.  
Vi vil også fremover satse på disse arrangementer, men vil samtidig stille krav til at 

indholdet skal være absolut relevant og af høj teknisk standard, så vore medlemmer 

kan få maksimalt ud af at deltage. 
 

Vi har samarbejds- og erfa-møder med Vejle Antenneforeningen, samt Mølholm An-
tennelaug, hvor vi drøfter vore foreningers status og udfordringer af teknisk art samt 

holdning til markedsføring m.m. 
 

Foreningen har til stadighed fokus på, hvad andre tv-udbydere kan tilbyde og til hvil-
ken pris. Vi finder pt. slet ikke grundlag for at foretage ændringer med hensyn til le-

verandør, når der tænkes på kvalitet, pris og service. 
 

Har du tvivlsomme (Wi-Fi-)forbindelser? 

 
Der er pres på internettet i de fleste hjem. Særligt på det trådløse (Wi-

Fi).  
Som en hjælp til alle, der gerne vil optimere deres Wi-Fi i hjemmet, 

har Stofa introduceret en ny Stofaapp, som du kan hente til din telefon 
eller tablet (i App Store eller Google Play). 

 

Den nye app hedder – Wi-Fi-scanneren – og med den kan du gå 
rundt i din bolig og få et præcist billede af, hvor dine Wi-Fi-forbindelser 

er gode og mindre gode.  
Wi-Fi-scanneren giver dig samtidig gode råd til, hvordan du kan gøre 

forbindelserne bedre. 
 

Wi-Fi-scanneren er gratis, og du kan hente den i dag.  
God fornøjelse 

 
 

 
  



Når vi nu er ved, at tale om interne installationer er det meget nærliggende, at stille 

det enkelte medlem følgende spørgsmål:  
 

Lever stikledningen fra stander og ind til huset op til de tekniske krav, som 
et forbedret kabelnetværk stiller i dag?   

 
Er stikledningen lappet sammen efter brud, eller er den 30-40 år gammel? 

  
Kan kabeltræk samt diverse stikdåser og forstærkere inde i huset leve op 

til de tekniske krav? 
 

Disse emner er alle det enkelte medlems eget ansvar. 
 

Oplysninger eventuelle løsninger kan findes på laugets hjemmeside: Bbal.dk 
 

 

Har du tænkt over, hvad vi gør for dig? 

I en tid, hvor teknologi, tv- og medieudbud forandrer sig med en hastighed som kun 

de færreste kan følge, giver det ekstra god mening at stå sammen i en forening, der 

arbejder for de bedste løsninger, og som kan holde 'fingeren på pulsen' for sine med-
lemmer. 

 
Bredballe Antennelaug har ikke kun en lang historie, hvor vi har arbejdet for bedre og 

billigere tv-udbud til vores medlemmer men også muligheden for at vælge de pro-
grammer, som det enkelte medlem måtte ønske. 

Vi er i dag en moderne medlemsorganisation, der værner om vores medlemmers in-
teresser.  

Når du er medlem af Bredballe Antennelaug, er du også en del af en stærk interesse-
organisation, og vi bruger vores fælles stemme, så du får de bedste aftaler, når det 

gælder tv og internet. 
 

Vi har en ambition om, løbende via vor hjemmeside at fortælle mere om de fordele, 
du kan opnår som medlem, og de nye tiltag, vi sætter i søen.  

Vi vil gerne tættere på alle vores medlemmer. Ganske enkelt fordi, vi derved kan yde 

en endnu bedre medlemsservice.  
Lad os eller Stofa endelig høre fra dig, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller an-

det. 
 

Som afslutning på beretningen vil vi gerne sige tak til vore medlemmer for den tillid I 
har vist bestyrelsen. 

 
Samtidig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for en god indsats og et godt samar-

bejde. 

 

 



REFERAT FRA BREDBALLE ANTENNELAUG'S ORDINÆRE GENERAL- 

FORSAMLING, AFHOLDT  PÅ HÆLDAGERSKOLEN D. 27/3-2019, KL. 19:00. 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år 
6. Valg af bestyrelse  

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
8. Eventuelt 

 

Formanden, Bjarne Christensen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (20)   

samt til Henrik Hansen og John Terp fra STOFA, og gik derefter over til at følge dags-

ordenen. 

 

Ad pkt.1  

Som dirigent valgtes advokat Jens Glavind.  

Jens Glavind takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet i h.t. vedtægterne og derved var beslutningsdygtig i enhver henseende. 

Da der kun var mødt 20 medlemmer, valgte dirigenten ikke at udpege stemmetællere 

og foreslog, at afstemningerne blev foretaget ved håndsoprækkelse.  

 

Ad pkt. 2 

Formanden, Bjarne Christensen, afgav beretning om foreningens virke i det 

forløbne år, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Beretningen lægges på hjemmesiden sammen med dette referat. 

 

Ad pkt. 3 

Regnskabet blev aflagt og kommenteret af kassereren, Finn Grønning. 

På spørgsmål vedr. den øgede strømudgift svarede Finn Grønning, at det skyldtes 

nye forstærkere og noder.  

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad pkt. 5 

Budgettet for 2019  blev fremlagt og kommenteret af kassereren, Finn Grønning. 

På spørgsmål om foreningens nuværende medlemstal svarede Finn Grønning, at vi er 

1955 husstande ud af 2500 mulige. 

Herefter betragtede dirigenten budgettet som accepteret. 

 

 



Ad pkt. 6 

På valg til bestyrelsen var Finn Grønning, Jytte Johansen og Erik Børsting, 

som alle blev genvalgt. 

 

Ad pkt. 7 

Som suppleanter valgtes: 

1. suppleant:  Leif Kofoed Christoffersen 

2. suppleant:  Poul Jørgensen. 

 

Ad pkt. 8  

Spørgsmål vedr. giga-net, signalproblemer, 5G og Stofa boks blev besvaret af 

Bent Østergaard, Finn Grønning og Henrik Hansen: 

 

     Prisen for en giga-net forbindelse kendes endnu ikke, men vi forventer, at 

     priserne for de nuværende ”normale” hastigheder ikke ændres.  

 

     Signalproblemer, som desværre skyldes den igangværende ombygning, vil 

     nok stå på i endnu ca. 2 mdr., indtil enkelte hovedkabler er skiftet. 

     Hvis man har problemer med signalet, opfordres medlemmerne til at kontakte 

     Stofa, hvis tekniker kan måle signalstyrken.   

     En evt. udskiftning af stikkabel er for husejerens regning. 

 

     Vedr. 5G:  Henrik Hansen fortalte, at TDC forventer at starte igangsætning af 

     projektet allerede i år og være færdige i 2020. 

     Priserne forventes at blive meget høje. 

 

     Henrik Hansen forventer, Stofa i år forhåbentlig får den nye boks, de varslede  

     for 2 år siden, men hvad den kan, vides endnu ikke. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen samt for 

både god spørgelyst og gode besvarelser og erklærede generalforsamlingen for af-

sluttet. 

 

Fra et af de fremmødte medlemmer blev der rettet en tak til bestyrelsen. 

 

Afslutningsvis tog Bjarne Christensen ordet og takkede dirigenten for veludført 

hverv, ligesom han takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i  

det forløbne år.  

 

     

Således passeret, 

Vejle, den 27/3-2019 

Jytte Johansen                                                                      GEN-REF-27-03-2019.                                                                 

 


