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Formandens beretning for året 2007 
 
 
Indledning 
Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, 
hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. 
 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med nu et samlet antal 
medlemmer på 2748 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Foreningen har således haft en nettotilgang på 146 medlemmer i 2007, hvilket må beteg-
nes som yderst tilfredsstillende. 
 
En fortsat udstykning og salg af grunde i foreningens område forventes i 2008 at tilføre 
yderligere nye medlemmer. 
 
De seneste 5 år har foreningen samlet set haft en medlemsfremgang på 500 nye med-
lemmer svarende til 22% og kan således konstatere en fortsat meget positiv udvikling i 
foreningsgrundlaget. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling er fortsat en stor succes, idet nu mere end 1100 
medlemmer har Internet via antenneforeningen. 
 
 
Driften af anlægget 
 
Driften af anlægget har været stabilt det forgangne år, og vi har således kun haft få og kor-
te driftsforstyrrelser.  
 
 
Udviklingen det forgangne år 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 5 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinæ-
re generalforsamling i april måned. 
Desuden har bestyrelsen været repræsenteret ved en række faglige arrangementer, hvor 
den nyeste udvikling indenfor teknologi og indhold har været diskuteret. 
 
Programudvalget 
2007 var 4. år, hvor programudvalget skulle forsøge at dele sol og vind lige og således 
sammensætte og indkøbe programmer til 2008.  
 
Bestyrelsen nedsatte et programudvalg, som kom til at bestå af John Julius, Bjarne Sin-
ding, Erik Olsson samt undertegnede.  
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På sidste års generalforsamling blev der vedtaget et budget på 1350 kr. pr. medlem til ind-
køb af betalingsprogrammer for 2008.  
Med et større programbudget og flere nye programmer på markedet valgte programudval-
get at afholde en vejledende brugerafstemning i slutningen af september måned 2007. 
Der var stor opbakning til afstemningen idet 686 medlemmer deltog (svarende til 25%), og 
jeg vil gerne i den forbindelse takke for den store opbakning. 
Der skal i samme forbindelse også lyde en tak til vores leverandører for opbakning og 
sponsorgaver ifm. brugerafstemningen. 
 
Hjemmeside & Info-kanal 
Godt 3100 unikke brugere kikkede i 2007 forbi foreningens hjemmeside, og det er glæde-
ligt, at så mange gør brug af siden, og det gør, at vi fortsat vil opdatere og videreudvikle 
siden. 
 
Foreningens info-kanal vil forsat være stedet, hvor aktuelle emner og nyheder vil blive 
præsenteret. 
 
 
Landsmøde i FDA (sammenslutningen af Forenede Danske Antenneanlæg) 
I lighed med de forgangne år deltog repræsentanter fra bestyrelsen i november i FDA’s 
landmøde. Det var en spændende og givtig dag med flere temamøder samt med udstillin-
ger, hvor den sidste nye teknik blev præsenteret og morgendagens trend diskuteret. 
 
 
 
Digitalt TV 
 
I foråret 2007 udbyggede vi vores digitale tv-platform, idet vi som nogle af de første i lan-
det introducerede det ”digitale spejl”. 
 
Det digitale spejl blev til i samarbejde med YouSee og betyder, at man som medlem af 
GSAF nu også kan få sin programpakke levet i digital kvalitet og ikke kun i den traditionelle 
analoge udgave. 
 
Digitalt tv lyder måske som noget dyrt og kompliceret, men i virkeligheden er der blot tale 
om en anden teknik, som anvendes, når tv-signalet skal sendes fra tv-stationen og frem til 
det enkelte tv-apparat. 
 
Har man f.eks. investeret i et nyt stort fladskærms-tv, og synes man ikke, billedkvaliteten 
er helt i top, kan man med fordel erhverve en digitalmodtager fra YouSee og på den måde 
alligevel få billede og lyd i topklasse! 
Med en digitalmodtager fra YouSee kan man desuden abonnere på yderligere program-
pakker. 
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Lidt om fremtiden 
 
2007 var året, hvor medlemmer i den nordlige del af Børkop som de første fik mulighed for 
at vælge anden ”leverandør” i forbindelse med Profibers fremmarch i området. 
 
Vi har kun oplevet, at ganske få – ja faktisk kun et par stykker, ønskede at melde sig ud af 
foreningen. 
 
I pressen kan man læse, at specielt mindre foreninger med typisk under 500 husstande 
begynder at få det svært, idet omkostninger og nødvendige investeringer for at følge med 
udviklingen er en stor belastning. 
 
Gauerslund Sogns Antenneforening har en god størrelse og en sund økonomi, og med 
fortsat vækst i antallet af medlemmer ser vi lyst på fremtiden. 
 
Det får os naturligvis ikke til at hvile på laurbærrene, vi skal derimod fortsat arbejde på at 
bevare vores position som områdets bedste leverandør af tv og Internet m.m. 
 
Vi som medlemmer skal stadig være bevidste om, at vi er en lokal antenneforening, som 
er ejet og drevet af medlemmerne! 
 
Vi har selv den direkte indflydelse på, hvad der skal komme ud af ”stikket”, og vi er ikke 
underlagt kommercielle aktørers interesser, ligesom vi som medlemsejet forening ikke skal 
tjene penge på vores produkter og kan derfor tilbyde et væld af muligheder til meget kon-
kurrencedygtige priser. 
 

Vi er fortsat blandt regionens absolut billigste antenneforeninger samtidig med, at vi kan 
tilbyde noget nær landets største udbud af produkter inden for radio, tv, bredbånd og IP-
telefoni!  
 
 
Fremtidens tv-udbud 
Det er bestyrelsens vurdering, at udbuddet af tv-kanaler fortsat vil stige de kommende år, 
og at en stor del af vores medlemmer også vil efterspørge disse kanaler. 
 
Vi har indtil nu kunnet forene et bredt programudbud og en rationel drift i en 2-
pakkestruktur, men vi er nået et punkt, hvor det på den ene side nok er urealistisk, at pri-
sen for programpakke 2 må blive ret meget højere, men på den anden side er der en sti-
gende efterspørgsel efter et større programudbud. 
 
Bestyrelsen vil derfor under forslag foreslå indførsel af en 3. tv-pakke fra 2009. 
 
Fremtiden vil uden tvivl også byde på flere HD-kanaler med status er, at der endnu mang-
ler nok HD-producerede udsendelser til, at der for alvor er nok indhold til flere HD-kanaler. 
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Jubilæum 
I 2008 kan foreningen fejre sit 40 års jubilæum, hvilket vi planlægger at markere med et 
”åbent telt-arrangement” i løbet sommeren. 
Der vil naturligvis i god tid blive annonceret om det nærmere indhold af arrangementet, og 
vi håber naturligvis på et stort fremmøde. 
 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
den indsats, de har ydet det forgangne år og samtidig sige tak for godt samarbejde. 
 
Dette var formandens beretning, og jeg håber den har givet generalforsamlingen et indblik 
i foreningens aktiviteter det forgangne år og et lille kik ud i fremtiden. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Børkop den 16. april 2008. 
 
 
Per Westphal 
Formand 


