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Formandens beretning for året 2009 

 
 
 
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 virke 
 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med nu et samlet antal 
medlemmer på 2820 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Foreningen har således haft en nettoafgang på 11 medlemmer i 2009, hvilket må beteg-
nes som acceptabelt i en tid med øget konkurrence og økonomisk afmatning. 
Grundet den fortsatte økonomiske recession forventes udstykning og salg af nye grunde i 
foreningens område kun at tilføre få nye medlemmer i 2010. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling er fortsat en 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 igen i år været stabil, og vi har således kun haft få og korte drifts-
forstyrrelser.  
Den varme sommer i 2009 fik dog flere forstærkere til at give op – specielt i området om-
kring Amaliehaven og Kragelundvænget var flere uheldige og blive ramt af gentagne af-
brydelser. 
 
 
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 kassererskifte i 2009 samt overdragelse af flere ad-
ministrationsopgaver til Revipartner været holdt 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 
Foreningens hjemmeside bliver i stigende omfang brugt til at søge information og kontakte 
bestyrelsen. Vi har således i starten af dette år lanceret et nyt design og fornyet funktiona-
litet med bl.a. fokus på individuelle kontaktformularer til de forskellige henvendelsestyper. 
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Foreningens info-kanal er ligeledes blevet skiftet ud, efter at den i juledagene pludselig 
strejkede. Den nye info-kanal er web-baseret, hvilke muliggør bl.a. brug af nyheds-feeds, 
så som en løbende opdateret vejrudsigt for lokalområdet og nyheder fra dagbladene. 
 
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 igen en spændende og inspirerende dag, hvor leverandører og sam-
arbejdspartnere udstillede og var klar til at diskutere de nyeste trends. 
 
Programudvalget 
Programudvalget trådte sammen i starten af august og kom til at bestå af Sten Pedersen, 
Bjarne Sinding, Erik Olsson samt undertegnede.  
 
Efter at have prøvekørt den nye 3-pakkestruktur i 9 måneder besluttede programudvalget, 
at det var tiden at gennemføre en ny vejledende brugerafstemning. 
Afstemningsresultatet viste kun små nuancer i forhold til tidligere afstemninger, men det er 
jo også ok at blive bekræftet i, at det stadig er de samme kanaler, som er populære. 
 
Budgettet til indkøb af betalingsprogrammer blev på sidste års generalforsamling vedtaget 
til henholdsvis ca. 1.220 kr. pr. medlem for mellempakken og ca. 2.240 kr. for den fulde 
programpakke. 
 
Desværre viste det sig, at priserne på vores programmer var steget væsentligt mere end 
den forhøjelse, vi vedtog på sidste års generalforsamling, hvorfor vi var tvunget til at be-
skære programudbuddet i forhold til 2008, for at få pengene til at slå til. 
 
Det er aldrig nemt at skulle fjerne kanaler fra programudbuddet, da uanset hvordan vi ven-
der og drejer det, så er det altid de ”forkerte” programmer, som er gået ud. 
 
 
Status 3-pakkestruktur 
I hele 2009 har vi set et stort antal pakkeskift – både op og ned, og noget tilbage igen…. 
Vi håber, at de fleste er ved at have fundet den rigtige pakke, da det giver vores kasserer 
en betydelig ekstra arbejdsbyrde. 
 
Fordelingen mellem pakkerne viser stadig, at det var en rigtig beslutning at indføre den 3. 
programpakke, idet antallet af medlemmer, som ønsker hhv. mellempakken og fuldpak-
ken, fortsat er pænt fordelt. 
 
Grundpakke:   222  (200 i 2010) 
Mellempakke:   792  (752 i 2010) 
Fuldpakke:  1806  (1912 i 2010) 
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Foreningsadministration 
Efter foreningen tidligere kasserer Rygo Møller valgte at stoppe sidste år efter godt 40 år 
på posten, var vi godt klar over, det var en stor og vanskelig post at overtage for en ny 
kasserer, som jo ofte også har et fuldtidsjob ved siden af kassererjobbet. 
 
Bestyrelsen valgte derfor i foråret 2009 at overflytte en række opgaver til foreningens revi-
sor – heriblandt brugen af foreningens medlems- og økonomiprogram, og de deraf følgen-
de opgaver så som ajourføring af medlemskartotek, bogføring og opkrævning af kontin-
gent mm. 
 
På trods af udflytning af opgaver til vores revisor har kassererens koordineringsarbejde if. 
med bl.a. lukning/åbninger og pakkeskift i 2009 været en meget tidskrævende opgave.  
Det har således været gennemført ikke mindre end godt 700 reguleringer i 2009! 
 
Foreningens størrelse og mængden af administrationsopgaver har nået et niveau, hvor det 
ikke længere kan forenes med at skulle løses som frivilligt arbejde efter fyraften. 
 
Overordnet set har erfaringerne fra 2009 vist os, at vi har brug for at finde en mere optimal 
og permanent måde at håndtere foreningens fremtidige administration på. 
 
Bestyrelsen undersøger derfor i øjeblikket flere alternative modeller, men uanset hvilken 
løsning vi vælger, må vi forvente, at det i fremtiden vil betyde højere administrationsom-
kostninger. 
 
Jeg vil gerne også benytte lejligheden til at beklage de gener, som opstod i forbindelse 
med udsendelse af dette års opkrævning – vi vil arbejde ihærdigt på at det ikke sker igen. 
 
 
 
Lidt om det nye år 
 
Ukodet digitalt tv (DVB-C MPEG4) 
Vi har siden foråret 2007 tilbudt vores medlemmer adgang til digitalt tv via et abonnement 
hos YouSee. Abonnementet bestod af en digitalmodtager og programkort, som styrede, at 
man kun kunne se de kanaler, man betalte for – men udviklingen er jo gået stærkt siden 
da, og næsten alle tv-apparater, som er købt inden for det sidste år, har nu indbygget en 
digitalmodtager. 
 
Så det var med stor interesse for mange, da YouSee i september 2009 lancerede i storsti-
lede helsides annoncer, at man nu kunne se digitalt tv uden programkort og uden merpris ! 
 
Desværre fremgik det ikke af den massive annoncering, at tilbuddet kun gjaldt for de an-
tenneanlæg, som YouSee selv ejede eller dem, som får det såkaldte regionsudbud leve-
ret, og ikke for os selvstændige antenneforeninger, der selv sammensætter vores pro-
gramudbud. 
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Endnu mere ærgerligt var det, at YouSee ikke havde styr på teknikken, da de startede, 
hvilket betød, at en række selvstændige antenneforeninger landet over fejlagtigt fik det 
ukodede signal i nogle måneder, hvorefter det igen pludselig blev fjernet.  
Men vores medlemmer er jo hurtige, så mange havde opdaget, at der var hul igennem til 
det digitale signal. Da så signalet igen forsvandt i november, var telefonerne rødgløden-
de… 
 
Det var ikke desværre ikke muligt for YouSee at levere det digitale signal før tidligst i star-
ten af 2010, og for vores vedkommende blev premieren først 26. marts. 
Af tekniske årsager vil den endelige løsning ikke være på plads før til efteråret, og indtil da 
vil der mangle nogle enkelte kanaler og være andre kanaler, som ikke burde være der. 
 
 
Endnu højere Internet hastigheder (Docis 3.0) 
Fra juni i år tilbyder vi i samarbejde med Dansk Kabel TV Internet hastigheder på op til 50 
Mbit/s. 
En hastighed som er 25 gange hurtigere end den højeste hastighed, vi startede med i 
2003 og til næsten den halve pris! 
 
 
 
Direkte kontakt til DKTV ved service 
Som noget nyt har vi indgået aftale med Dansk Kabel TV om, at vores medlemmer kan 
kontakte Dansk Kabel TV direkte i tilfælde af fejl på anlægget.  
Kontakte kan ske både telefonisk og via en formular på foreningen hjemmeside. 
Vi tror på, dette kan være med til både at sikre en hurtigere fejlafhjælpning og en smidige-
re arbejdsgang. 
 
 
Sikring af foreningen formue 
I forbindelse med at indskydergarantien i bankerne til oktober begrænses til 750.000 kr. 
har vi valgt fremadrettet at fordele vores indestående på 3 pengeinstitutter. 
Udover vores normale bankforbindelse Danske Bank har vi nu således også placeret mid-
ler på højrentekonti i hhv. Vestfyn Bank og Østjydsk Bank. 
 
 
Fremtidens tv-udbud 
Sidste år kunne vi konstatere, at udbuddet af tv-kanaler på markedet fortsat steg, men nu 
ser det ud som om, den økonomiske recession også er slået igennem hos tv-udbyderne. 
Dog lanceres fortsat nye såkaldte ”HD-søsterkanaler”, men desværre lider de fleste af ikke 
at have nok ægte HD-indhold, hvorfor det ses mere som et kapløb om også at være på 
HD-platformen for de enkelte udbydere.  
 
 



 

 

Gauerslund Sogns Antenneforening  

  

Per Westphal ● Lilholtparken 24, 7080 Børkop ● Tlf. 79 37 05 30 ● e-mail: gsaf@pc.dk 

Generalforsamling 22. april 2010 
 

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 22. april 2010.   
 
 
Per Westphal 
Formand 


