ANTENNEFORENINGEN SØBO

Referat fra Antenneforeningens
repræsentantskabsmøde den 13. maj 2013,
kl. 20.30 20.45 i beboerhuset på Vesterkobbel.
—

Formand Jørgen Brodersen bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Poul Erik Jørgensen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
Jørgen Brodersen aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Han anførte, at de ikke har fået meget information om forløbet at forhandlingerne
mellem DOA og STOFA, men at DOA har fået en ny kontrakt med STOFA, som er
væsentlig forbedret. Der er nu kun I års opsigelse mod 2 års opsigelse før og man
kan nu tilkøbe programmer som ligger i prisklassen kr. 10-50 pr. stk. med i måneds
opsigelse. Selvom man kun har pakke 1, kan man således udvide sin pakke med
selvvalgsprogrammer.
Ifølge Jørgen Brodersen har der været en del udfald på nogle at programmerne og
især TV2 Charlie. Jørgen Brodersen har selv været ramt af programudfald og har
klaget flere gange. DOA er blevet bedt om afklaring for længe siden, men problemet
er stadig ikke afhjulpet. Jørgen Brodersen sagde endvidere, at der er meget som
skal indhentes inden beboerne kan erklære sig tilfredse. Blandt andet skal der være
bedre styr på priserne. Som det er i øjeblikket, så stiger priserne så hurtigt, at det
kan medføre at de mest aggressive udbydere muligvis skal sorteres fra.
Han oplyste endvidere at DOA har udsendt en orientering omkring deres virke, hvor
man også kan se bl.a. programmuligheder og priser (har bLa. været i ugeavisen).
Jørgen Brodersen takkede sin bestyrelse og beklagede at man ikke kunne komme
videre p.g .a. manglende informationer.
Kirsten Andersen kommenterede, at Jørgen Brodersen også sidste år sagde, at de
ingen informationer fik. Der var enighed om, at det er uholdbart, at der ikke gives
tilstrækkelig information fra DOA. Jens Erik Nielsen påpegede, at hvis man vil have
indflydelse, er det vigtigt at møde op til repræsentantskabsmødet i DOA og især
hvis man er utilfreds med noget.
3. Nye tiltag fra DOA.
Jørgen Brodersen fortalte, at han har fået oplyst på et bestyrelsesmøde, at DOA vil
gøre mere ud at PR, Programpakkerne, Service m.m.
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4. Valg af formand:
Jørgen Brodersen, Borgmester Andersens Vej 27 St. Th., blev genvalgt
5. Valg til bestyrelsen i Søbo’s Antenneforening:
Erling Sørensen, Lavbrinkevej 42, blev genvalgt
Else Simonsen, Frederiksparken 8 I. dør 3, blev genvalgt
6. Valg af suppleanter.
1. suppleant: Kirsten Andersen, Sdr. Landevej 5111 ty., blev valgt
2. suppleant: Lise Kock, Frederiksparken liii. Dør 2, blev valgt
7. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.
Jørgen Brodersen takkede for et godt møde.

/
Poul

rik Jørgensen

Referant: Jette Pørksen Kristensen
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