ANTENNEFORENINGEN SØBO

Referat fra Antenneforeningens
repræsentantskabsmøde den 14. maj 2012,
kl. 19.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel.
—

Jørgen Brodersen bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg at dirigent
Poul Erik Jørgensen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
Jørgen Brodersen aflagde bestyrelsens beretning og orienterede blandt andet om
forhandlingerne mellem DOA og Stofa, hvor man efterhånden er kommet til
enighed. De sidste forhold er nu overgivet til juristerne. Syd Energi Fiber har
overtaget Søbo Net. DOA har også forhandlet med Syd Energi, men
forhandlingerne er blevet afbrudt. DOA har indkaldt antenneforeningernes
bestyrelser til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde møde den 16. maj 2012.
På dette møde bliver der truffet endelig afgørelse om tilbuddene fra Stofa om de
fremtidige programudbud.
Antenneforeningen Søbo vil forsat kæmpe for foreningens og vore lejeres
uafhængighed. Der har været problemer med signalet flere steder i byen. Jørgen
Brodersen lovede at der bliver rettet op på problemerne.
Jes Hølck-Hansen afd. 3 der er stadig problemer når man vil opsige aftalen med
Stofa. Har oplevet det i forbindelse med en flytning.
Jørgen Brodersen meddelte, at man ikke er forpligtiget til at aftage pakke 1.
Ejnar Duus afd. 16 hvornår bliver det muligt at se Sønderborg Lokal-tv. Ejnar Duus
meddelte endvidere, at han har skiftet tv-udbyder fra Stofa til SE.
Jørgen Brodersen kunne oplyse, at dette vil blive drøftet på mødet den 16.05.2012,
der er ansat en redaktør der skal stå for arbejdet omkring programmerne på det
lokale ty.
Lone Jepsen afd. 9 hvornår bliver det muligt at tilkøbe ekstra programmer.
Det er allerede muligt at blande selv via Zaptorboks, men kun når man har valgt
pakke 2.
Afd. 9 Kenneth Kjelgaard Hansen, hvornår kan det lade sig gøre at se DOA tekst ty,
info kanalen bør opdateres virker meget uprofessionel. Jørgen Brodersen kunne
oplyse at processen er igangsat.
-

-

—

3. Nye tiltag fra DOA.
Web Tv blev lanceret den 1.3.2012. Muligheder og priser kan ses på DOA’s nye
hjemmeside. Afgift til Stofa opkræves direkte hos den enkelte, hver enkelt beboer
kan således opsige aftalen. Det kan beboerne ikke i SAB og B42.

R:\Data_Alssund\Sobo\Antenneforeningen\Referat\2012-05 referat fra repræsentantskabsmode 20 12.doc

2

4. Valg til bestyrelsen i Søbo’s Antenneforening:
• Erling Jürgensen afd. 15, blev genvalgt
• Vivien Jensen afd. 15, blev genvalgt
5. Valg af suppleanter.
Erling Sørensen afd. 23 blev valgt.
6. Evt.
Bestyrelsen beklagede at de ikke kunne fortælle noget mere konkret om de
fremtidige muligheder, idet mødet i DOA først afholdes den 16.05.2012
Referat fra mødet bliver lagt ud på DOA’s hjemmeside i løbet af uge 21.
Jørgen Brodersen takkede for et godt møde og ønskede alle en god aften.

Poul Erik Jørgensen

Ref: Nina Frederiksen

Jø gen Brodersen

