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Onsdag den 19. november 2008, kl. 19 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Boligforeningen af 6.12.1942´s mødelokaler beliggende Holger Drachmanns Gade 1 i Sønderborg med følgende dagsorden:
1)
2)
3)

Valg af dirigent
a) Stemmeudvalg
Beretning for 2007 om foreningens virksomhed i det forløbne år
Drøftelse af muligheder for valg af samarbejdspartner?

4)
5)

Aflæggelse af regnskab for 2007
Eventuelle forslag
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være tilstillet formanden / bestyrelsen inden den 1.
September for at det kan blive behandlet på repræsentantskabsmødet. Eventuelle forslag skal jfr. vedtægternes § 5,
7. afsnit udsendes sammen med denne dagsorden

6)

Aflæggelse af budget:
a) Budget 2009
b) Programafgift for programpakker

7)

Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år, herunder programafgifter:
a) Medlemsbidrag
b) Tilslutningsafgift

Valg af formand ikke på valg
.
9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:
a) Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne Kurt Nielsen og Kaj Engelhardt
Ifølge vedtægternes § 6, 2 afsnit afgår halvdelen hvert år.
b) Valg af bestyrelsessuppleant
8)

10) Valg revisor
På valg er revisor Mogens Knudsen
11) Eventuelt.
Tage Skott bød velkommen og redegjorde for årsagen til den ikke vedtægtsmæssigt korrekte indvarsling / afholdelse af repræsentantskabsmødet. Udskydelsen af tidspunktet for afholdelsen af repræsentantskabsmødet skyldtes manglende oplysninger om programpriser m.v., oplysninger som efter bestyrelsens skøn er vigtige set i forhold til repræsentantskabsmødet. Tage Skott udtrykte glæde over DOA´s nye hjemmeside, som Torben Sørensen har lagt en stor arbejdsindsats i.
Ad 1: Advokat Thorbjørn Philippsen blev valgt til dirigent og gennemgik dagsordenen. Konstaterede, at indkaldelsen trods
ukorrekt indvarsling m.v. blev godkendt, ligesom Thorbjørn Philippsen efterfølgende konstaterede at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Der blev ikke gjort indsigelser imod dette fra forsamlingen.
Ad 2: Tage Skott berettede om foreningens virksomhed i det forløbne år. Foreningen var siden forrige repræsentantskabsmøde udvidet med 182 medlemmer. Tage Skott meddeler, at foreningen ønsker fleksibilitet. Man har været
ude at undersøge hvad forskellige udbydere kan tilbyde. Der er gode nyheder som følge af ”kampen” med Telia Stofa og det lysner omkring etablering af ny kontrakt og programaftale. DOA vil have god løsning, alternativt anbefaler
bestyrelsen at opsige aftalen med Telia Stofa og derefter indhente tilbud fra anden side. Hvis programudbuddet i
2009 skal være som i 2008, bliver der tale om en prisstigning på ca. 715 kr. 3 og 3+ varsler 100 % prisstigning om 2
år. Der skal ske udbygning af signalforsyningen ved etablering af flere ”øer” ligesom der skal ske klar opdeling af
ejerskabet imellem Telia Stofa og DOA. Flere ”øer” medfører færre forbrugere i hver klynge hvilket forbedrer signalforholdene. DOA Lokal tv har som tidligere nævnt etableret ny hjemmeside. DOA Lokal tv har diskuteret samarbejde
med Aabenraa angående levering af billeder, transmission fra byrådsmøder m.v. Det formodes, at henvendelsen fra
Aabenraa blandt andet skyldes økonomiske problemer grundet subsidier som falder væk næste år. Der har været
møde med studerende angående undersøgelse omkring brugen af lokal TV. Ca. 58 % af abonnenterne har fladskærm. Ved skærmstørrelser over 32” bliver billedet tydeligt forbedret ved digitalt signal. Der har været en del fødselsproblemer med Zaptor Boxen. Der er flere programudbydere som anvender den Box som Telia Stofa anvender.
Enkelte abonnenter vil opleve problemer ved skift til digitalt signal grundet ”sløjfeforbindelser”. Problemet kan løses
for ca. 3000 kr. pr. forbruger. Der er udsendt spørgeskema til 5 største udbydere. 2 ønskede ikke at deltage. Tage
redegjorde i detaljer for undersøgelsen. Visse fjernsyn kan anvendes til digitalt fjernsyn, men ikke interaktivt. Analoge signaler kan ses uden Zaptor Box. På opfordring fra salen oplyser Tage Skott, at ca. 1000 abonnenter er blevet
anmodet om at besvare et spørgeskema angående programønsker, heraf har 230 besvaret skemaet.
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Det blev fra salen bemærket, at internetbrugere måske stemmer atypisk i forhold til abonnenter uden internetforbindelse, hvilket ikke kan udelukkes. Samarbejdsaftalen med Telia Stofa ophører i 2010. Bestyrelsen vil anvende første
halvår af 2009 til at få en fornuftig kontrakt, alternativt laves udbudsmateriale til de 3 udbydere. Problemer omkring
ejerskab til ledningsnet og hovedstationen ønskes indføjet i den nye kontrakt som ønskes etableret med en løbetid
på maksimalt 3 år, således at DOA efter 3 år ejer alt. Jørgen Jessen Møller bemærker, at Telia Stofa har udlagt såvel fiber som kabel som DOA ikke ejer. Eigil Lauridsen ønsker helt konkret at få at vide hvad et ja medfører. TV3+ og
Eurosport mangler. Troede alle gik hjem med en Zaptor Box. Eigil Lauridsen vil have mere konkret information end
DOA kan tilbyde lige nu. Jørgen Jessen Møller mener ikke der kan skiftes fra Telia Stofa til en anden leverandør
uden at det vil give store problemer ikke mindst for internetbrugerne. Jørgen Jessen Møllers holdning er, at vi ikke
må skippe Telia Stofa, ikke mindst fordi ingen andre har billigere TV end os i Sønderborg. Tage ønsker ikke, at det
bliver sat til afstemning hvorvidt den nye program og prisstruktur skal tages i anvendelse, blot en tilkendegivelse fra
forsamlingen så man har noget at arbejde videre med. Der blev fra forsamlingen udtrykt tilslutning til at bestyrelsen
kan fortsætte det skitserede arbejder omkring digitalt TV, Zaptor Box og prisstruktur. Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 4: Foreningens revisor Mogens Knudsen gennemgik årsrapporten for 2007, som efter afklaring af enkelte spørgsmål
blev godkendt. Jørgen Jessen Møller ønskede yderligere oplysninger angående betaling af godtgørelse ved opsigelse af aftale med Telia Stofa. Aftalen er uændret og allerede Antennen bekendt, og af denne fremgår ”DOA er ikke
forpligtet til at gennemføre en opsigelse af aftalen, såfremt goodwillen, som er fastsat, er uacceptabel for DOA”. Jørgen Jessen Møller ønskede endvidere yderligere oplysninger om den udgiftsførte serviceafgift som betales til Telia
Stofa. Serviceafgiften er en del af den samlede prisaftale med Telia Stofa.
Ad 5: Antennen ønskede ikke behandling af de af dem, rettidigt fremsendte, forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.
Ad 6B: Tage Skott orienterede om programafgift for 2009. Ved samme programsammensætning som i 2008 stiger prisen
med ca. 715 kr. Tage Skott Redegør på Günthers forespørgsel for stigningen. Program 3 og 3+ stiger i 2011 med
100 %. Jørgen Jessen Møller mener ikke vi skal se 2 år frem i tiden. DOA ønsker til Telia Stofa, at Zaptor Boxen kan
lejes for 35 kr. pr. måned samt ingen kortafgift det første år. TV2, TV3 og TV3+ skal med i pakker. Tage Skott redegjorde endvidere for mulighederne med Zaptor Boxen herunder valgmuligheder for filmpakker, lejefilm m.v. På Gynther Jørgensens forespørgsel meddeler Tage Skott, at der kun bliver én analogpakke. Pakke 2 og 3 bortfalder. Günther Jørgensen ønsker at nuværende pakkeløsning fortsætter. Pakker må accepteres indtil videre, men de bortfalder
ifølge Tage Skott. Jørgen Jessen Møller tilkendegiver, at omlægning til Zaptor Box m.v. ikke kan lade sig gøre fra
begyndelsen af 2009. Han ønsker glidende overgang i løbet af 2009. Ca. 150 får problemer på grund af ”sløjfer” m.v.
Han mener endvidere at familier med børn ikke tilgodeses godt nok. Tage Skott orienterer om, at kortafgift for kort
udover det første er til reduceret pris. Benny Ketelsen siger, at det bestyrelsen ønsker at gøre er det som blev aftalt
på forrige års repræsentantskabsmøde. Det forventes at Zaptor Boks med harddisk bliver prissat til en lejepris omkring 52 - 53 kr. pr. måned. På forespørgsel fra repræsentant som er i tvivl om hvorvidt man får gavn af HDTV m.v.
orienteres om, at ca. 58 % har fladskærm og at forbrugere til disse, til lige med brugere af ældre TV modtagere vil
opleve forbedret billedkvalitet. Derudover bliver der mulighed for flere temapakker. Gynther Jørgensen accepterer, at
den løsning som DOA arbejder for er den der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet forrige år, men der ønskes
en længere overgangsperiode, måske 5 måneder. På forespørgsel orienteres om, at analogpakker forsvinder engang i fremtiden, på et tidspunkt når det må formodes, at der ikke er flere ”gamle” fjernsyn. Antenneforeningerne
udsender fremover opkrævning vedrørende grundpakken, eventuelt via Telia Stofa, alt andet skal opkræves af Telia
Stofa. DOA skal fortsat deltage i forhandlinger om programpriser m.v. Der kan ses analogudsendelser på flere fjernsyn i husstanden, men digital TV kræver Zaptor Box. Tager Skott orientere om, at der bliver tale om en helt ny prisog programstruktur som ikke kan sammenlignes med den hidtidige. Alle tyske kanaler kommer med i pakke 1 undtagen 3 SAT. Ulla Johannsen undrer sig over at der hvert kvartal er nye beløb på opkrævningen af programafgifter
m.v. Tage Skott redegør for, at det skyldes løbende tilpasning samt at programudbyderne ellers ville være nødsaget
til at gardere sig imod prisstigninger hvis de ikke havde mulighed for løbende prisforhøjelse. Gynther Jørgensen ønsker oplyst hvem der har lagt sig fast på 15 programmer i grundpakken, hvortil Tage Skott meddeler, at dette er sket
sammen med Telia Stofa. Der blev spurgt om hvornår Dybbølgade kan få signal, hvortil Tage Skott siger, det ved
man ikke. Jørgen Jessen Møller roser bestyrelsen for dets arbejde og ønsker oplyst om man kan ændre pakken så
alt afbestilles i eksempelvis ferien. Det mener Tage ikke bliver en mulighed grundet opsigelsesvarsel m.v. Jørgen
Jessen Møller ønsker stor analogpakke indtil efter sommerferien. Der følger modem med Zaptor Boxen. Hvornår kan
alt publiceres? Tage Skott siger, at publicering vil ske inden for 2-3 uger. Alle informeres ved brev. Realistisk overgang til Zaptor Box løsning 1. april 2009 idet hovedstationen skal ombygges. Der blev spurgt om hvad der sker såfremt man ikke stemmer for den nye struktur hvortil Tage Skott meddeler, at så ophører analogt signal indenfor en
periode grundet teknisk forældelse idet der simpelt hen ikke fortsat vil være mulighed at få repareret gamle Tandberg komponenter i hovedstationen.
Der var enighed om bestyrelsens forslag om analogpakke med 15 programmer i grundpakken, måske flere hvis
plads nok. Bestyrelsen arbejder for, at overgang sker på lempelige betingelser med længst mulig overgangsperiode.
Det blev vedtaget at kontingentets størrelse skal være uændret i forhold til forrige år.
Ad 6A Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2009 som efterfølgende blev godkendt.
Ad 7: Det blev vedtaget at størrelsen af medlemsbidrag og tilslutningsafgift skal være uforandret.
Ad 8: Formanden var ikke på valg denne gang.
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Ad 9 A og B: Kaj Engelhardt ønskede ikke at blive genvalgt til bestyrelsen. I stedet blev Henry Kjær valgt og Kurt Nielsen
blev genvalgt. Som suppleanter blev Bjarne Baun Madsen (SAB) og Poul Erik Jørgensen (Søbo) valgt.
Ad 10: Registreret revisor Mogens Knudsen blev genvalgt som foreningens revisor.
Ad 11: Almindelig debat hvorunder der blev udtalt ros til bestyrelsen
Advokat Thorbjørn Philippsen nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden. Tage Skott afsluttede og takkede dirigenten.
Sønderborg, den 12. december 2008
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