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Formandens beretning for året 2010 
 
 
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 2794 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Foreningen har således haft en nettoafgang på 26 medlemmer i 2010, hvilket dels er et 
udtryk for den stigende konkurrence på området, men også et resultat af at flere huse og 
lejligheder står tomme i vores område. 
Forventningerne til nye tilslutninger i 2011 er begrænset, idet det primært er private, der 
udstykker grunde i området. De private grundudstykkere ønsker oftest ikke at investere i 
fællesantenne, men vælger i stedet en kommerciel aktør som Profiber, der tilbyder ”gratis” 
tilslutning. 
Som forening er det bestyrelses holdning, at vi ikke kan tilbyde noget gratis. 
Foreningen er baseret på, at hvert nyt medlem selv afholder omkostningerne for at blive 
tilsluttet, mod at det nye medlem så får adgang til en non-profit levering af tv & radio. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling er fortsat en succes, idet ca. 40% af medlemmer-
ne benytter sig af muligheden. 
Som noget nyt kan medlemmer, der gør brug af Internetløsningen fra Dansk Kabel TV nu 
bruge gsaf som e-mail-domæne. Brug af gsaf-domænet er gratis og skulle være lidt mere 
fremtidssikret, da det er ejet af foreningen selv.   
 
Fra juni 2010 kunne vi i samarbejde med Dansk Kabel TV tilbyde 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 ! 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil 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 6 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinæ-
re generalforsamling i april måned. 
Derudover har der i forbindelse med etablering af den nye eksterne administrationsfunkti-
on været holdt en række arbejdsmøder både internt i bestyrelsen og med leverandører. 
Desuden har bestyrelsen været repræsenteret ved faglige arrangementer, hvor den nyeste 
udvikling indenfor teknologi og tv-indhold har været diskuteret. 
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Hjemmeside & Info-kanal 
Foreningens hjemmeside bliv i starten af 2010 opgraderet med et nyt design og fornyet 
funktionalitet med bl.a. fokus på individuelle kontaktformularer til de forskellige henvendel-
sestyper. 
Teknikken bag foreningens info-kanal blev ligeledes udskiftet i starten af 2010, efter at den 
i juledagene pludselig strejkede. Den nye info-kanal er web-baseret, hvilket muliggør bl.a. 
brug af nyheds-feeds og løbende opdateret vejrudsigt for lokalområdet samt nyheder fra 
dagbladene. 
 
 
Ukodet digitalt tv uden merpris 
2010 var også året, hvor det blev muligt at modtage sin programpakke i digital kvalitet 
uden brug af programkort. Så er man den lykkelige ejer af et nyere fjernsyn med indbygget 
DVB-C modtager, er der knivskarpe billeder og lyd i topklasse uden merpris. 
 
 
Programudvalget 
Programudvalget trådte sammen i starten af august og kom til at bestå af de to bestyrel-
sessuppleanter Erik Olsson og Helle Johns, og fra bestyrelsen Sten Pedersen samt under-
tegnede.  
 
På baggrund af, at der ikke var sket væsentlige ændringer mht. nye kanaler og det ligele-
des kun var et år siden sidste brugerafstemning, valgte programudvalget ikke at gennem-
føre en brugerafstemning i 2010. 
 
Budgettet til indkøb af betalingsprogrammer for 2011 blev på sidste års generalforsamling 
vedtaget til henholdsvis ca. 1.275 kr. pr. medlem for mellempakken og ca. 2.575 kr. for 
den fulde programpakke.  
Selv med pæne stigninger i programbudgettet er det stadig en udfordring at følge trit med 
prisstigningerne på kanalerne, og udfordringen med at få enderne til at nå sammen, så 
både økonomi og programudbud gik op i en højere enhed, var ej heller lette i 2010.  
 
Af væsentlige nyheder kan nævnes, at Fuldpakken blev suppleret med TV2 News og 
6’eren. 
 
Status 3-pakkestruktur 
2010 har igen budt på et stort antal pakkeskift – både op og ned, og noget tilbage igen…. 
Tendensen i 2010 har dog klart været, at medlemmer, der skifter programpakke, oftere 
vælger en mindre programpakke end en større – måske et udtryk for den generelle øko-
nomiske tilbageholdenhed, der kan spores bredt i samfundet. 
 
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 fuldpakken 
er pænt fordelt og ligger på hhv. ca. 30% og 60%. De resterende ca.10% af vores med-
lemmer har valgt grundpakken. 
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Foreningsadministration 
Efter i en periode at have lagt dele af administrationen ud til foreningens revisor, viste en 
evaluering først på året, at det hverken var den rigtige fremadrettede løsning for forenin-
gen eller for foreningens revisor. 
 
Bestyrelsen afsøgte derfor markedet for alternative løsninger og endte med at vurdere, at 
foreningens servicepartner (Dansk Kabel TV) samlet set kunne tilbyde den bedste løsning. 
 
Bestyrelsen lagde bl.a. stor vægt på, at den nye samarbejdspartner havde flere medarbej-
dere, så vi var uafhængige af ferie og sygdom, ligesom kontortid inden for normal arbejds-
tid blev vægtet højt. Erfaring med administration fra andre antenneforeninger var naturlig-
vis et ekstra plus, idet overdragelse og opstart er en stor arbejdsopgave og kræver erfa-
ring og tilstrækkeligt med ressourcer. 
 
15. november 2010 overtog Dansk Kabel TV således det daglige ansvar for ajourføring af 
medlemskartotek i forbindelse med bl.a. pakkeskift og åbning/lukninger, samt bogføring og 
opkrævning af kontingent mm. 
Som noget nyt omfatter aftalen også en 8-16 kontortid, hvor medlemmerne telefonisk kan 
kontakte foreningsadministration f.eks. i forbindelse med pakkeskift, kontingentopkrævning 
og lign. 
 
Vi håber meget, at den nye mulighed for at kunne kontakte foreningen i dagtimerne vil be-
tyde en endnu bedre servicering af foreningens medlemmer. 
 
Foreningens kasserer har stadig ansvaret for at betale de løbende regninger samt assiste-
re med udarbejdelse af budgetter og årsrapport, ligesom kassereren har den løbende dia-
log med vores nye foreningsadministration. 
 
Såvel foreningens kasserer som os øvrige bestyrelsesmedlemmer kan naturligvis fortsat 
kontaktes, såfremt der måtte opstå spørgsmål eller lign, som foreningsadministration ikke 
kan hjælpe med. 
 
Som noget nyt indførte vi en fremrykket opkrævning af kontingentet, således at kontingen-
tet skulle betales primo januar mod tidligere februar. Dette har desværre været nødvendigt 
for at kunne reducere tabet på dem, som ikke betaler, idet det giver os større mulighed for 
at lukke for signalet, inden vi skal betale vores leverandører af f.eks. programmer. 
 
Endvidere har vores nye foreningsadministration gjort det muligt at indfri ønsket om at 
kunne dele regningen i kvartårlig opkrævninger af kontingentet. 
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Lidt om det nye år 
 
HD-Clear 
Ligesom 2010 bød på ukodet adgang til det normale programudbud, er det nu lykkes os at 
forhandle en aftale igennem med vores programleverandør således, at de såkaldte HD-
bonuskanaler fra 24. februar i år også kan modtages ukodet.  
I grundpakken er der tale om ZDF HD, i mellempakken TV3+ HD og i fuldpakken TV2 
Sport HD, TV2 Film HD, 6’eren HD, Kanal 5 HD, SVTV1 HD. 
 
Ved samme lejlighed er det nu også muligt at lytte til radio med sit fjernsyn, hvis det vel at 
mærke har indbygget en digital DVB-C modtager. 
 
Fremtidens tv-udbud 
Væksten i nye tv-programmer ser ud til at være fladet ud, idet der ikke er lanceret nogen 
væsentlige nye tv-programmer det sidste års tid. 
Det hindrer dog ikke de etablerede kanaler i at videreudvikle deres eksisterende kanaler 
med mere egenproduktion og indkøb af rettigheder til store sportsbegivenheder med 2-
cifrerede procentvise prisstigninger til følger. (TV3+ 11%, TV2 Charlie 19%, TV2 News 
24%, 6’eren 43%) 
 
Således steg den gennemsnitlige listepris fra 2010 til 2011 på vores nuværende program-
udbud med henholdsvis 5,5% for mellempakken og 8,2% for fuldpakken. 
 
Det nyeste politiske mesterværk betyder, som tingene ser ud nu, at TV2 fra januar 2012 
ikke længere er gratis at modtage, men derimod kommer til at koste 10-12 kr. pr. md. eks-
klusiv distributøravance og moms!  
TV2’s hovedkanal kommer således prismæssigt til at lægge sig på niveau med kanal 5, 
TV2 Zulu og TV2 News. 
 
 
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 26. april 2011.   
 
 
Per Westphal 
Formand 


