
Beretning ved generalforsamlingen 

mandag d. 30. marts 2015. 
Et år er næsten gået siden sidste generalforsamling medio april 2014, og det er tid til et 

tilbageblik på, hvad der er sket i Stege Kabelnet i det forgangne år. 

På en måde er det en slags et års fødselsdag for Stege Kabelnet, da vi på generalfor-

samlingen sidste år og med den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 

vedtog nogle rettelser i vores vedtægter, hvor blandt andet vores gamle navn, Stege 

Antennelaug blev til det lidt mere tidssvarende Stege Kabelnet. Et navn med noget 

mere fremtid i.  

Det har været et ret hektisk år for Stege Kabelnet. Den kontrakt som vi har med vores 

nuværende leverandør af alle signaler, nemlig Stofa, den udløber med udgangen af juni 

måned 2015 og er selvfølgelig opsagt proforma, så det giver gode muligheder for 

forhandlinger. Som fortalt på sidste generalforsamling, er der fra bestyrelsens side af 

nedsat et undersøgelsesudvalg på 3 personer, næstformand Johnny Rasmussen, 

bestyrelsesmedlem Tonny Henriksen og jeg selv, med mulighed for at trække på 

teknisk support af vores teknikker Erik Olsen. Vi har talt med rigtig mange forskellige 

leverandører, og vores endelige konklusion af en eller flere mulige leverandører, vil vi 

løfte sløret for lidt senere på generalforsamlingen her i aften. Det har været en lang og 

sej kamp at gennemføre, ikke kun for os 3 i undersøgelsesudvalget, men for hele den 

samlede bestyrelse. Der skal jo træffes en vigtig beslutning om fremtidens Stege 

Kabelnet – har vi vores berettigelse, også i fremtiden? Det mener vi i bestyrelsen helt 

klart at vi har med Stege Kabelnet og med den fremtidige løsning vi vil præsentere for 

jer i aften. 

Der har på den digitale platform desværre igen været nogle udfald, nogle desværre lidt 

længere end vi kan acceptere, men desværre er teknologien bag leverancen med 

fiber/lysleder sårbar, når der sker kabelskader ude i det ganske land. Ingen kan sige sig 

fri for, at blive ramt af disse skader, uanset hvem leverandøren er.   

Vi gør rigtig meget for at holde vores eget kabelnet kørende i Stege by. Vi har vores 

ugentlige service i Stege om fredagen, og der bliver vores hovedstation altid tjekket op. 

Selv om der måske ingen fejl er anmeldt til os fra medlemmerne, så bliver der altid 

foretaget signalkontroller ude på en af vores 8 forsyningsøer. På denne måde kan vi 

hele tiden være godt opdateret på vores gadenet. Der har det sidste års tid ikke været 

de store kabelskader at komme efter, men vi måtte i efteråret 2014 udskifte ca. 100 

meter kabel i Rådhusgade, da vi konstaterede, at kablet var sammenlignelig med en 



alpeost – altså fuld af huller. Ligeledes er der udskiftet et kabel på ca. 80 meter ude i 

Türkisvænget, men dette var heldigvis på græs og forholdsvis billigt at udskifte. 

Reparationer som vi selvfølgelig har med i vores budget. Konklusionen er, at vi har et 

godt og sundt anlæg rundt i gadenettet i Stege by.  

Vedrørende Vordingborg Boligselskab’s afdeling på Gåsetorvet, så har v afholdt flere 

møder med hhv. hovedkontoret i Vordingborg og et afdelingsmøde med Gåsetorvet’s 

beboere. Deres interne kabelnet var så dårligt, at der gerne skulle ske et eller andet der. 

Vi blev enige om at give et tilbud på at lave et helt nyt anlæg til at forsyne alle lejlig-

hederne deroppe, og det tilbud blev accepteret, og anlægget blev lavet slut november-

start december. Det tyder på at det har været en stor succes. Vi får ingen fejlmeldinger 

mere deroppe fra og vi hører kun positivt fra beboerne, når vi møder dem ude i byen. 

Det sker stadigvæk, at vi bliver kontaktet af et medlem som beretter om dårlige 

signaler på sit eller sine tv-apparater. En kontakt som vi tager meget alvorligt, og vi 

sørger selvfølgelig for at følge op på enhver sådan henvendelse. Fejlen kan jo godt 

risikere, at komme ude fra gaden af, og vi spørger altid om man har spurgt naboen eller 

genboen, om de har samme fejloplevelse. Ret ofte viser det sig, at være eget udstyr i 

boligen, der ikke lever op til de ret skræppe krav til HF-tætheden, og så gør vi sammen 

med PHEBO det vi kan, for at få opdateret medlemmets eget kabelnet. 

Vi har tidligere husstandsomdelt en folder med navnet  ”Vil du undgå flimmer på 

skærmen” til alle vores medlemmer. Folderen beskriver, hvor vigtigt det er at få 

foretaget en HF-tætning af sin egen husstandsinstallation. Har du ikke folderen mere, 

så tag en med hjem fra denne generalforsamling. Folderen kan stadig ses på vores 

hjemmeside stegekabelnet.dk. 

Jeg kan oplyse at Stege Kabelnet pr. 31. december 2014 var 1.368 tilsluttede 

medlemmer. Det er desværre en nedgang på 71 tilslutninger. Nogle af de 

udmeldelserne kommer på grund af skifte til en anden udbyder. Nogle på grund af, at 

lejligheder bliver nedlagt, eller slået sammen med en anden lejlighed. Værst er det dog, 

når begrundelsen lyder på, at det er vores leverandør Stofa, som er årsagen til en 

udmeldelse! Dem har vi desværre haft en hel del af. Vi håber og er ret sikre på, at vi 

med vores nye tiltag, som bestyrelsen lægger frem i aften, kan få vendt den 

nedadgående tendens. 

Til slut vil jeg sige tak for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år til den øvrige 

bestyrelse og vores suppleanter. Der skal også lyde en kæmpe stor tak til vores 

samarbejdspartner PHEBO Antenneservice v/Erik Olsen. Erik og hans hjælpere har 

endnu en gang gjort en stor indsats i vores antenneanlæg, samt ude hos jer 

medlemmer.  


