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Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige 

fuldmagter.  
(Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder 

op, kun medbringe én fuldmagt. Ligeledes skal det nævnes, at da en fuldmagt er et personligt dokument, kan 

denne ikke overgives til 3. person.) 

 

Pkt. 0. 

Formanden byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen, og gik straks 

over til Pkt. 1 og 2 i flg. den udsendte dagsorden; valg af dirigent og referent. 

  

Pkt. 1. 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jan Hansen, HK 347 – valgt uden modkandidater. 

 

Pkt. 2. 

Valg af referent: Bestyrelsen foreslog foreningens sekretær Steen Birketoft - valgt uden 

modkandidater. 

 

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var 

lovlig indkaldt jfr. foreningens vedtægter, og derfor beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 3. 

Afstemning om mulig overgang til fiber-løsning: 

Eneste punkt til behandling på den ekstraordinære generalforsamling var bestyrelsens forslag 

til en mulig overgang til fiberløsning for fremføring af TV-signal og internet. 

FM oplyser at bestyrelsen blev ved den ord. Generalforsamling tidligere på året pålagt at 

undersøge mulighederne for at omlægge til fiberløsning. Det blev klart at Energi Fyn er den 

eneste udbyder på Fyn, der tilbyder fiberløsning til foreninger. 

Lilja Brandstrup Andersen fra Energi Fyn orienterede om teknikken og mulighederne i 

forbindelse med fiberløsning: 

Fyn startede fibernet-opbygningen i 2004 på NØ-Fyn. Der leveres produkt til private, 

foreninger og firmaer. Der vurderes at kunne leveres fibernet til omkr. 41.000 husstande på 

Fyn, og aktuelt er dette sket til ca. 50% af det mulige antal. 

Fiberkablet er 16 gange tyndere end et hårstrå, og et enkelt kabel kan levere telefonforb. Til 

hele Kina. Det nye der kommer på TV-fronten er Ultra-HD og mange husstande streamer 

meget, alle går på nettet i den enkelte husstand – og jo flere der er på, jo højere hastighed og 

båndbredde kræves der af internetforbindelsen. Mange ejendomsmæglere bliver stillet 

spørgsmål om der er fibernet i området. Mange familier benytter Skype til kommunikation 

med familiermedlemmer langt væk – alt dette kræver en højhastighedsforbindelse/stor 

båndbredde. 

20 Mbit vil den forbindelse være, der leveres til TV, og det vil give flottere billeder, uden 

risiko for pixelering. I forhold til internet vil det være en 50/50 up-/download forbindelse. 



Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i  

Antenneforeningen Holluf Pile 

mandag d. 24. november 2014 

 

Side 2 af 6 

Der kan også leveres telefoni. Og der er i det planlagte anlæg så rigelig med båndbredde, at 

anlægget er fremtidsssikret. 

Mere konkret, så graves der små rør ned, og ind gennem dem blæses fiberkablerne. Skulle 

udviklingen komme med noget andet der er bedre end fiberkabler, så kan fiberen altid 

trækkes retur, og det nye kan blæses ind i stedet. Men uanset hvad, så er der så stor 

båndbredde til rådighed, at der ikke vil være problemer med at rumme alt. 

Lilja Andersen gennemgik herefter programpakkerne (oversigten har været sendt ud sammen 

med indkaldelsen. Der henvises derfor til denne). 

Ud over det almindelige tv tilbydes også en box-løsning, der bl.a. indeholder mulighed for 

net-flex, og der er ”Start-forfra”, samt der er optagefunktion på boxen. Desuden er det kanal-

butik og web-tv. Kanalerne ud over de kanaler der ligger i de enkelte pakker, kan bestilles 

enkeltvis, og disse kanaler bestilles via boxen. 

Hver enkelt husstand får hver sit seperate kabel. Fiberkablet går ind til en fordelerboks i 

huset, og derfra trækker den enkelte husstand kabler videre til de enkelte TV-apparateter.  

TV-priser er opgivet som 2015 priser: 

109,-  kr/md.for grundpakke 

324,- kr/md for mellempakke 

439,- kr/md for stor pakke 

99,- kr./md for box 

Internet: 

50/50 = 279,- 

60/60 = 299,- 

90/90 = 399,- 

Pris for etablering; egentlig 2.000,- kr pr. husstand. Men Energi Fyn tilbyder at gøre det gratis 

til alle foreningens medlemmer. 

Rent praktisk sættes en lille boks på ydersiden af huset, og på indersiden monteres en lidt 

større fordeler-boks. Der er fra den indre boks TV-signal, internet samt telefoni. Den enkelte 

husstand har – inden anlægsarbejdet går i gang - mulighed for selv at vælge/udpege hvor 

kablet skal føres ind i huset/boksene skal monteres. 

Spørgsmål: 

VK 19: Kræves det at man tager internet for at man kan få TV? NF: Det der stemmes om er 

evt. at overgå til anden leverandør, så grundlæggende ja. 
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HK 355: Er der Ethernet-port på boksen? Lilja: Ja – der er 4 porte på den (men kun en IP-

adresse). 

HK 598: Der kan vælges forskellige udbydere, men de er alle begrænsede hvis der vælges at 

holde fast i en løsning med kobber-kabler som nu. 

KK 20: Kan man vælge alene at få TV. Der er ikke krav om Internet? FM: Der kan vælges 

internet fra – eller modsat, man har lov til kun at vælge internet uden TV. 

VK 7: Mener at telefonpriserne hos Energi Fyn er 100% dyrere end Stofa.  

VK 39: Etableringsomkostninger – foræres anlægget til foreningen? Lilja: Energi Fyn leverer 

nyt anlæg (:fiberkabler), men rør ved ikke ved det eksisterende kobber som foreningen har 

nu. Selve gravearbejdet og andre udgifter i forbindelse med etableringen betales af Energi 

Fyn. Foreningen skal IKKE betale noget i forbindelse med gravearbejde og etablering. 

Energi Fyn står for etablering, drift og vedligehold – og det koster ikke foreningen noget. 

Foreningen er bundet af en 5 årig kontrakt. Efter de 5 år kan aftalen genforhandles eller 

foreningen overgå til en ny leverandør hvis dette ønskes. 

HK230: Hvad koster det foreningen at komme ud af aftalen med Stofa hvis man vælger 

Energi-Fyn? (NF besvarer dette senere)  

NK 17: Fritvalgs-kanaler kræver det boks? Lilja – ja der kræves boks. Energi Fyn har ikke en 

en kortløsning. 

KK 20: Mener at der vil gå lang tid fra det etableres til det virker (henviser til en avisartikel 

for nylig). Lilja: Der kræves kun én box, og der kan trækkes lige så mange TV som der kan 

nu. Der skal IKKE box til hver TV. Hvis man ønsker andet end de kanaler der ligger i 

pakkerne skal man have en box. Nøjes man med standardpakkerne kræves ingen box. 

HK 230: Hvad er skæringsdatoen for dette? (NF besvarer dette senere). 

VK 75: Kan man nøjes med at købe boksen, og dermed ikke betale leje pr. md.? Lilja. 

Korrekt – men det må forventes at den vil skulle opgraderes/udskiftes ca. hvert 4. år, så 

anbefaler leje. 

VK 243: Hvad sker der med min nuværende mailadresse hos Stofa. Lilja : Den kan ikke 

bibeholdes. 

KK 20: Kan man nøjes med at betale til TV. Lilja; Ja – man skal ikke have internet hvis man 

ikke man ønsker det. 

Hk 610: Stiller et spørgsmål af teknisk karakter til adressen. 

HK 221: Minimumpakken vil være dyrere og mener at fastnet er dyrere end det man får fra 

Stofa. 
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KK 144: Er Energi Fyns priser for stor pakke end Stofa´s?. Lilja : Nej Energi Fyn er ca. 100 

kr. billigere. 

KK 3: De garanterede hastigheder er kun til Energi Fyns host – og ikke ud i verden. Lilja: De 

angivne hastigheder er GARANTEREDE. Der kan forekomme flaskehalse i udlandet, men 

det er ikke Energi Fyn der ikke kan levere, det er andre firmaer der evt. ikke garantere i den 

del af verden hvor de ligger. Den hastighed man får ind i huset – den er garanteret. Hvad 

andre sender med har jo intet med Energi Fyn at gøre 

KK20: 

NK 13: Kan der forudses stigninger i priserne hos Waoouv? Lilja: Der kan ikke stilles 

garantier for at priserne ikke stiger. Det er kanaludbyderne der som udgangspunkt fastsætter 

priserne for et år af gangen. Der forhandles priser hvert år, men der er typisk en regulering 

omkr. 1/1. 

KK98: Vedr. tilkøbspakker til div. Standardpakker. Lilja: Det er den aktuelle pakkestruktur, 

men hvordan den bliver i 2015 vides ikke. 

KK 171: Spørger til et servicegebyr. Lilja: Der kommer IKKE et servicegebyr for foreningen. 

HK 266: Har foreningen mulighed for at påvirke pakkesammensætningerne i Waouv. Lilja; 

Som det ser ud i dag er dette ikke muligt. Ønsker man andet og mere end det der er standard i 

de enkelte pakker, så er man henvist til at købe en boks, der giver mulighed for tilkøb af 

enkelt-kanaler. 

VK 7: Har grundpakke og gerne vil have f.eks. Charlie. Lilja : Dette vil kræve box. 

VK 231: Der er adgang til Netflix? Lilja; Ja – men der er ikke betalt for selve netflix, der er 

kun adgang. 

NF har samlet nogle svar på forventede spørgsmål: 

Priserne gælder kun såfremt foreningen består som nu.Nedlægges foreningen vil Energi Fyn 

IKKE kunne tilbyde den fremsatte løsning, da der så vil være tale om enkelthusstande og 

IKKE en forening. 

Alle udgifter til servicekontrakt servicepakker, strøm m.m. til Stofa – disse udgifter vil 

forsvinde.  

Dette betyder at man fra bestyrelsen har regnet på økonomien; og man vil gøre hvad man kan 

for at reducere selve kontingentet til foreningen. Hvor meget vides ikke – men den vil i givet 

fald blive reduceret kraftigt. Dette er dog noget der vil skulle vedtages på den kommende 

generalforsamling. 

Hvis aftalen opsiges nu – vil vi have 2 års opsigelse. Men Energi Fyn vil skulle bruge 9 – 12 

mdr. for at grave og etablere. 1/12 2016 vil man senest være klar til at overgå til den nye 

fiberløsning fra Energi Fyn. 
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Bestyrelsen vil undersøge om det evt. er muligt for foreningen at komme hurtigere ud af 

aftalen med Stofa. Dette vides endnu ikke, men det undersøges hvad det i givet fald vil koste. 

Der kommer på et tidspunkt en ny platform Doxis 3 (er endnu ikke i anvendelse), men Stofa 

har ikke kunnet garantere at vores eksisterende anlæg vil kunne håndtere denne løsning – 

MÅSKE hvis der sker en udbygning af foreningens anlæg. 

HK 230: Hvis vi opsiger aftalen med Stofa med den givne varsel, vil det så være gratis? NF : 

Ja – så er det gratis. 

VK 239: Svært at tro på at det er gratis at få anlægget etableret for foreningen. Hvornår 

kommer regningen?  

VK 344: Stofa er vist lige blevet købt af et jysk energiselskab. Kan/vil de lægge fibernet ned? 

FM: De ER blevet spurgt – og man vil IKKE etablere fiber på Fyn. 

HK 598:Kan vores nuværende anlæg klare at køre de næste to år, indtil vi kan komme ud af 

aftalen? NF: ja – der skulle ikke være behov for udbygninger frem til 2016 hvis vi bibeholder 

det vi har nu. 

HK 296: Der vil være en 5 årig binding? Har man så ikke en ekstra udgift til boksen? 

??: Hvor kommer beløbet på 5.000,- pr. medlem som det opgives at ville koste af komme ud 

af aftalen med Stofa før tid? NF: Det er meddelt af Keyaccount manager fra Stofa. 

VK 223: Kan man ikke starte forfra uden merudgift hos Stofa? FM: Korrekt, men dette 

betales via foreningen i kraft af indtægter vi får bl.a. via masteleje.  

VK 244: Det er vigtigt at der siges ja til denne løsning – det er nødvendigt med en 

fremtidssikring, og den angivne løsning er fremtiden. 

KK 199: Er absolut ikke tilfreds med Stofa – de leverer ikke en god vare. Fiber er absolut en 

løsning der virker. 

KK20: Hvor mange udsendelser kan man optage samtidigt med at man ser et andet program? 

Lilja: Der kan optages et program mens man ser et andet. 

NF: Hvis der stemmes ja til forslaget, vil Energi Fyn tilbyde at komme til en temadag, hvor 

man nærmere præsenterer løsningerne 

KK 233: De pakker der aktuelt forefindes - er de faste? Lilja: Det er pakkerne som de ser ud 

nu i 2014. 

HK 610: Boxen der kan lejes. Er den nødvendig har netflix? Lilja: Nej den er ikke nødvendig.  

Generalforsamlingen overgik derefter til afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag, 

nemlig at Antenneforeningen Holluf Pile snarest muligt overgår til en fiberløsning til 

fremføring af TV-signal og internet. 
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Der var udleveret 152 stemmesedler (heraf 2 på baggrund af fuldmagter). Der blev afgivet 

148 stemmer.  

Stemmefordelingen blev: 133 stemmer for, og 15 stemmer imod. 

 Forslaget var dermed vedtaget. 

Pkt. 4. 

Eventuelt: 

Ingen ønskede ordet under ”Eventuelt”, og dirigenten erklærede derfor kl. 20.52 

generalforsamlingen for afsluttet, samt takkede de fremmødte for god ro og orden. 

 

 

 

________________________   _______________________ 

Jan Hansen/Dirigent     Steen Birketoft/Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


