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Referat fra repræsentantskabsmøde 2011 

 
Onsdag den 26. oktober 2011, kl. 18

30
 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Boligforeningen af 6.12.1942´s lokaler 

beliggende Grundtvigs Alle 88 i Sønderborg med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
a. Stemmeudvalg 

 
2. Beretning for 2010 om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 
3. Aflæggelse af regnskab for 2010 

 
4. 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 

 

5. Aflæggelse af budget: 
a. Budget 2012 
b. Programafgift for programpakker 

 
6. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år, herunder programafgifter: 

a. Medlemsbidrag 
b. Tilslutningsafgift 

 
7. Valg af formand. På valg er Tage Skott.  

 
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant: 

a. Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Brodersen og Benny Ketelsen. 
 Ifølge vedtægternes § 6, 2 afsnit afgår halvdelen hvert år. 
b. Valg af bestyrelsessuppleant 

 
9. Valg revisor 

a. På valg er revisor Mogens Knudsen 
 

10. Eventuelt. 

 
Tage Skott bød velkommen. 
 
Ad 1:   Advokat Palle Niss blev valgt til dirigent og gennemgik dagsordenen. Konstaterede at indkaldelsen var rettidigt ud-

sendt og at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Der blev ikke gjort indsigelser imod dette fra forsamlingen. 
 
Repræsentantskabsmødet blev efterfølgende suspenderet idet der var arrangeret spisning. 
 
Ad 2:   Tage Skott berettede om foreningens virksomhed i det forløbne år.  Der er nu 11.043 medlemmer tilknyttet DOA 

imod 11.149 medlemmer forrige år, en nedgang på 0,95 %. DOA signalforsyner nu 13.516 forbrugere imod 13.639 
forrige år. Bestyrelsen ønsker flere HD programmer, hvilket forhandles med Stofa. Det må forventes, at samtlige ka-
naler i løbet at 2012 bliver sendt som MPEG4 og ikke længer MPEG2. Ændringen kan medføre, at det bliver nød-
vendigt at udskifte fjernsyn eller købe/leje Zaptor boks med tilhørende kort. Indtil 1/2 2012 er prisen for Zaptor bok-
sen kr. 395, hertil kommer halv kortafgift. DOA Lokal-TV er nedlagt. Antennen forlader måske DOA samarbejdet, 
endelig beslutning forventes at ske den 27/10 2011. Antennens udtræden gør det nødvendigt med opdeling/deling af 
fiber. DOA forventer flere forbrugere i Broager og Egernsund området hvilket kan medføre behov for ændring i sam-
arbejdet med Stofa. Torben Sørensen er ansat som redaktør. Bestyrelsen ønsker at infokanalen digitaliseres. Søn-
derborg Lokal TV er nu aktiv. Repræsentant fra Sønderborg Kommune indgår sammen med Tage Skott i bestyrel-
sen for Sønderborg Lokal TV med Tage Skott som formand. Sønderborg Lokal TV sender på Infokanalen. Sønder-
borg Lokal TV kan måske også leveres til andre end abonnenter tilsluttet DOA. En udbygning af Infokanalen til HD 
koster omkring kr. 80.000. DOA´s hjemmeside har ca. 1.500 besøgende pr. måned og ajourføres af Torben Søren-
sen. Ny kontrakt med Stofa afventer afklaring omkring kabler m.v. og forventes at foreligge indenfor 2 - 3 måneder. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

  
Ad 3: Foreningens revisor Mogens Knudsen gennemgik årsrapporten for 2010, som efter afklaring af enkelte spørgsmål 

blev godkendt. 
 
Ad 4: Der var ikke fremkommet forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.  
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Ad 5: Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2012 som efterfølgende blev godkendt. Tage Skott redegjorde for besty-
relsens indstilling med hensyn til størrelsen af programafgiften for 2012. Programafgiften bliver på kr. 86,15 pr. må-
ned inklusive moms for den lille pakke medens prisen for den store pakke bliver på kr. 361,50 inklusive moms. Den 
endelige pris for forbrugerne afhænger af størrelsen af administrationsbidrag m.v. opkrævet af de enkelte foreninger. 
I overensstemmelse med ønskerne på det den 12/10 2011 afholdte programmøde bliver TV2 i pakke 1, selv om pro-
grammet bliver en betalingskanal fra 2012. Programudbuddet forbliver uændret i begge programpakker for 2012.  

 
Ad 6: Tage Skott redegjorde for bestyrelsens indstilling om, at medlemsbidraget for 2012 fastsættes uforandret til kr. 

150,00 eksklusive moms eller i alt kr. 187,50 og at tilslutningsafgiften ligeledes uforandret skal udgøre kr. 0.  
 
Ad 7: Tage Skott blev genvalgt som foreningens formand. 
 
Ad 8: Jørgen Brodersen og Benny Ketelsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Bjarne Baun 

Madsen og Erling Jørgensen.  
 
Ad 9: Registreret revisor Mogens Knudsen blev genvalgt som foreningens revisor. 
 
Ad 10: Almindelig debat hvorunder foreningens gode økonomi blev drøftet herunder muligheden for at tilgodese medlem-

mer. Bestyrelsen ønsker ensretning af priser til forbrugerne så eksempelvis forbrugere i Dybbøl betaler samme pris 
som forbrugere i Sønderborg, hvilket vil kræve betaling til Stofa for eksempelvis kabel. Endvidere blev de økonomi-
ske konsekvenser af Antennens eventuelle udmeldelse af DOA drøftet, hvortil Tage Skott bemærkede, at der for 
2012 skal ske betaling til DOA vedrørende Antennens uanset om Antennen forlader samarbejdet.  

 
Advokat Palle Niss nedlagde sit hverv. Tage Skott afsluttede og takkede dirigenten og forsamlingen for et godt repræsen-
tantskabsmøde.  
 
 
 
Sønderborg, den 3. november 2011 
 
 
 
Sign.   Sign.   Sign. 
Palle Niss   Tage Skott   Mogens Knudsen 
Dirigent                                                                 Formand                                                               Referent 


