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Formandens beretning for året 2008 
 
 
 
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 2831 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Foreningen har således haft en nettotilgang på 83 medlemmer i 2008, hvilket må betegnes 
som meget tilfredsstillende. 
Grundet den økonomiske afmatning forventes udstykning og salg af grunde i foreningens 
område kun at tilføre få nye medlemmer i 2009. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling er fortsat en stor succes, idet der på trods af den 
skærpede konkurrence fra andre udbydere fortsat er flere og flere, som benytter 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.  
 
 
Aktiviteter det forgangne år 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 5 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinæ-
re generalforsamling i april måned. 
Derudover har der i forbindelse med afholdelse af foreningens 40 års jubilæum og pro-
gramudvalgsarbejde været afholdt en række arbejdsmøder. 
Desuden har bestyrelsen været repræsenteret ved faglige arrangementer, hvor den nyeste 
udvikling indenfor teknologi og indhold har været diskuteret. 
 
Hjemmeside & Info-kanal 
Godt 3800 unikke brugere kikkede i 2008 forbi foreningens hjemmeside, hvilket er 20% 
flere end i 2007. Det er glædeligt, at så mange gør brug af siden, og vi vil derfor fortsat 
opdatere og videreudvikle siden i takt med behovet. 
 
Foreningens info-kanal vil fortsat være stedet, hvor aktuelle emner og nyheder vil blive 
præsenteret. 
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Landsmøde i FDA (sammenslutningen af Forenede Danske Antenneanlæg) 
I lighed med de forgangne år deltog repræsentanter fra bestyrelsen i november i FDA’s 
landsmøde. Det var en spændende og givtig dag med flere temamøder samt med udstil-
linger, hvor den sidste nye teknik blev præsenteret og morgendagens trend diskuteret. 
 
Programudvalget 
Bestyrelsen nedsatte et programudvalg, som kom til at bestå af John Julius, Bjarne Sin-
ding, Erik Olsson samt undertegnede.  
 
2008 var 5. år, hvor programudvalget skulle forsøge at dele sol og vind lige og således 
sammensætte og indkøbe programmer til 2009.  
Som noget helt nyt skulle der sammensættes programmer til 3 pakker mod tidligere år kun 
2 programpakker. 
Budgettet til indkøb af betalingsprogrammer blev på sidste års generalforsamling vedtaget 
til henholdsvis ca. 1.200 kr. pr. medlem for mellempakken og ca. 2.100 kr. for den fulde 
programpakke. 
  
Da de seneste to brugerafstemninger havde vist næsten identisk rækkefølge af, hvilke 
programmer man helst ville se, og da der ikke var kommet væsentlige programnyheder 
siden sidste afstemning, besluttede programudvalget at basere deres arbejde på de anbe-
falinger, medlemmerne havde givet ved seneste brugerafstemning. 
 
Implementering af den 3. programpakke betød desværre også, at det var nødvendigt at 
rykke rundt på en del kanaler, hvorfor genindstille tv-apparaterne rundt i husstandene var 
uundgåelig.  
Det er selvsagt ikke det, vi bliver mest populære på, men for at hjælpe dem som ikke lige 
er helt dus med indstilling af tv-apparatet, havde vi fået Mølholm Radio & TV til at lave et 
godt tilbud, hvilket rigtigt mange gjorde brug af. 
 
Status 3-pakkestruktur 
Fra midten af november annoncerede vi i Trekantens Folkeblad, på info-kanalen samt på 
vores hjemmesiden, at der ville blive mulighed for at vælge mellem 3 programpakker fra 
2009.  
 
For at sikre at så mange som muligt fik taget stilling til, hvilken pakke de ønskede i 2009 
inden udgangen af 2008, havde vi endvidere gjort det gratis at skifte programpakke, så-
fremt vi fik besked herom senest 8. december. 
 
På trods af vores ihærdige forsøg på at få alle, der ville skifte pakke, til at træffe deres valg 
inden vi gik ud af 2008, kom der alligevel en del henvendelser i januar/februar fra med-
lemmer, som alligevel ønskede at skifte pakke. 
 
På trods af denne tilvænningsperiode er det vores fornemmelse, at den nye struktur med 3 
programpakker er blevet vel modtaget blandt medlemmerne. 
Fordelingen mellem pakkerne viser da også, at vi har ramt rigtigt, idet antallet af medlem-
mer som ønsker hhv. mellempakken og fuldpakken er pænt fordelt. 
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Grundpakke:   200 
Mellempakke:   752 
Fuldpakke:  1912 
 
For Dansk Kabel TV har det været en ganske stor opgave at monterer pakkefiltre op eller 
skifte pakkefiltre, hvilket strakte sig over en del uger. 
For foreningens kasserer har det ligeså været en meget stor opgave med først at registre-
re de op mod 800 nye pakkevalg fra december og frem og efterfølgende at udsende nye 
opkrævninger i januar. 
Jeg tror godt, jeg kan sige på alle impliceredes vegne, at det er godt, vi ikke skal sådan en 
tur igennem hvert år, for det har været en meget stor opgave for alle. 
 
Nyt foreningsprogram 
Foreningens medlems- og økonomiprogram har i flere år stået for at skulle skiftes ud, idet 
det DOS baserede program får sværere og sværere ved at fungere under nutidens Win-
dows operativsystemer. 
Efter at have undersøgt flere muligheder valgte vi sidste år at investere i et nyt program 
kaldet WinKas. 
Selv om vi alle nok regnede med, at der skulle bruges en del tid med at få det nye program 
op at køre viste det sig alligevel at det var en længere proces, men programmet kører nu 
efter hensigten, om end alting jo kræver sin tilvænning. 
 
Kasserer skift 
Det helt ekstraordinære store arbejdspres, som opstod i forbindelse med dels implemente-
ring af det nye foreningsprogram og dels ved indførslen af den 3. programpakke, har des-
værre været medvirkende årsag til, at foreningens kasserer Rygo Møller er nået til den 
konklusion, at opgaven som kasserer er blevet for stor. 
Efter 40 år i bestyrelsen for Gauerslund Sogns Antenneforening har Rygo Møller således 
valgt at stoppe som kasserer og udtræde af bestyrelsen med virkning fra denne general-
forsamling for at hellige sig sin familie og øvrige fritidsinteresser. 
 
Der skal fra bestyrelsens side lyde en meget meget stor tak for en ganske enestående 
indsats med frivilligt foreningsarbejde igennem 40 år ! 
 
Som ny kasserer har bestyrelsen konstitueret bestyrelsesmedlem Kim Østergaard Nielsen. 
 
I erkendelse af at kasserer funktionen efterhånden har nået et omfang, der gør det meget 
svært for nogen at påtage sig denne opgave i den sparsomme fritid, vi alle har nu til dags, 
har bestyrelsen besluttet at lade foreningens revisor over tage en større del af kassererens 
hidtidige arbejdsopgaver. 
Revisoren vil fremover også stå for bl.a. bogføring, momsregnskab, opkrævning af kontin-
gent m.m. 
Vi håber således, at de resterende opgaver, som bl.a. tæller kontakt til medlemmerne 
vedr. tilslutning og pakkeskift samt mere traditionelle kassereropgaver som godkendelse 
og betaling af fakturaer vil være af et omfang, som er foreneligt med, at det skal løses i 
fritiden. 
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Fremover er der endvidere skåret ned i kassererens træffetid. Svares der ikke, når man 
ringer, vil telefonsvareren give besked om, hvornår han kan træffes, eller man kan indtale 
en besked, såfremt man ønsker at blive kontaktet. Vi opfordrer ligeledes til, at man bruger 
foreningens hjemmeside, såfremt man ønsker at kontakte kassereren. 
Som noget nyt vil opkald vedr. fejl på anlægget skulle fortages til et nyoprettet service- 
telefonnummer. Bestyrelsesmedlemmerne vil på skift have vagten med at tage mod op-
kald på servicetelefonen.  
Der skal gøres opmærksom på, at Servicetelefonen alene skal bruges i forbindelse med 
rapportering af eventuelle fejl på anlægget - andre henvendelser skal rettes direkte til kas-
sereren.  
 
40 års Jubilæum 
2008 var også året, hvor foreningen kunne fejre sit 40 års jubilæum, hvilket blev markeret 
med et stort åbent telt-arrangement på torvet i Børkop. 
Bestyrelsen samt foreningens leverandører var friske fra morgenstunden, og dagen igen-
nem blev der demonstret bl.a. HD-TV, Digitalt tv samt Internet og IP-telefoni.  
Lagkager og kaffe efterfulgt af grillpølser og fadøl var med til, at der også var lidt godt til 
ganen. 
Arrangementet havde en overvældende tilslutning, og på bestyrelsens vegne vil jeg gerne 
sige en stor tak for opbakningen fra medlemmer og samarbejdspartnere. 
 
 
 
Lidt om fremtiden 
 
Gauerslund Sogns Antenneforening har fortsat en sund økonomi, og med fortsat vækst i 
antallet af medlemmer er vi godt rustet til fremtiden. 
Vi som medlemmer skal stadig være bevidste om, at vi er en lokal antenneforening, som 
er ejet og drevet af medlemmerne med de styrker og muligheder, det giver! 
Det er vigtigt at huske, at vi selv har den direkte indflydelse på, hvad der skal komme ud af 
”stikket”, ligesom vi som medlemsejet forening ikke skal tjene penge på de produkter, der 
tilbydes på vores net. 
 

Selv om nogle vil hævde, at vores fuldpakke er blevet meget dyr i forhold til de tidligere år 
med kun to pakker at vælge imellem, er vi fortsat blandt regionens absolut billigste anten-
neforeninger samtidig med, at vi kan tilbyde noget nær landets største udbud af produkter 
inden for radio, tv, bredbånd og IP-telefoni!  
 
Den fremtidige konkurrencesituation 
Indrømmet - det kan være svært at gennemskue de professionelle aktørers ”gode” tilbud, 
og tilbuddene kan være fristende, når man ser de farvestrålende brochurer eller når ”Ro-
bert” fra Boxer-reklamerne springer hen over skærmen, men jeg kan kun opfordre til, at 
man tager lommeregneren frem, hvis man føler sig fristet. 
Sæt et regnestykke op, som dækker et helt år og regn så på, hvad det kommer til at koste, 
for at få sit behov for TV, Internet osv. dækket – husk at læse det som står med småt… 
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Vi er overbevist om, at langt langt de fleste vil finde frem til at de ikke kan få en tilsvarende 
løsning billigere end den de i dag får som medlem hos Gauerslund Sogns Antennefor-
ening. 
 
Selv om Profiber efterhånden har rullet sit fibernet ud i hele vores forsyningsområde, og 
enkelte medlemmer har meldt sig ud af foreningen på den konto, snakker vi kun omkring 
1% af medlemmerne, og så har vi endda allerede haft fornøjelsen af at byde de første 
medlemmer velkommen tilbage igen! 
 
 
Fremtidens tv-udbud 
Sidste år vurderede vi, at udbuddet af tv-kanaler på markedet fortsat vil stige de kommen-
de år, og vi kan i år kun bekræfte denne udvikling, idet tv-selskaberne på trods af finans-
krise med mere fortsat lancerer nye tv-kanaler. 
Det er dog med nogen bekymring, at vi må konstatere, at populærere sportsrettigheder 
flyttes fra eksisterende tv-kanaler over på nye kanaler i et forsøg på tvinge os tv seere til at 
købe de nye kanaler.  
Senest har Viasat brugt denne manøvre, idet landsholdets udekampe tidligere har været 
vist på TV3, men nu behændigt er flyttet over på den nye kanal TV3 PULS. 
 
Sidste år besluttede vi at indføre den 3. programpakke fra 2009, hvilket har givet mulighed 
for at tilgodese de medlemmer, som ønskede flere programmer, uden det går ud over 
dem, som gerne vil se de mest populære betalingsprogrammer, men ikke er interesseret i 
at betale væsentligt mere end tidligere. 
 
 
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 27. april 2009. 
 
 
Per Westphal 
Formand 
 
 
 
 


