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Formandens beretning for året 2011 
 
 
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 ca. 2800 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Forventningerne til nye tilslutninger i 2012 er begrænset, idet der fortsat udstykkes meget 
få nye grunde i området, ligesom de private grundudstykkere oftest ikke ønsker at investe-
re i udgifter til fællesantenne, men i stedet vælger en kommerciel aktør som tilbyder ”gra-
tis” tilslutning. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling gennem Dansk Kabel TV anvendes fortsat af rig-
tig mange medlemmer, omend vi har kunnet konstatere en mindre tilbagegang i løbet af 
2011. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, og vi har således kun haft få og kor-
te driftsforstyrrelser i vores anlæg.  
 
Aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinæ-
re generalforsamling i april måned. 
Desuden har bestyrelsen været repræsenteret ved forskellige faglige arrangementer af-
holdt af samarbejdspartnere og leverandører indenfor Internet, administration og tv-
indhold. 
 
Hjemmeside & Info-kanal 
Foreningens hjemmeside anvendes fortsat oftere og oftere, idet der er mellem 400-700 
entydige besøgende pr. måned. 
Ligeledes har 132 tilmeldt sig vores nyhedsmail, som anvendes til at udsende relevant 
information hen over året. 
 
Programudvalget 
Som noget nyt prøvede vi at annoncere efter medlemmer med interesse for at indgå i pro-
gramudvalgsarbejdet og fik i den forbindelse 3 friske kræfter ind i programudvalget. 
Programudvalget trådte sammen i starten af august og kom til at bestå af Allan Christen-
sen, Erik Friis Olsson, Kjeld Jensen, Thomas Pedersen samt undertegnede.  
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Programudvalget vurderede, at der ikke var væsentlige argumenter for at afholde bruger-
afstemning i 2011, men ville i stedet anbefale, at den bliver holdt i 2012. 
 
Budgettet til indkøb af betalingsprogrammer for 2011 blev på sidste års generalforsamling 
vedtaget til henholdsvis ca. 1.326 kr. pr. medlem for mellempakken og ca. 2.800 kr. for 
den fulde programpakke. Begge beløb er ekskl. prisen for TV2, da prisen ikke var kendt på 
tidspunktet for generalforsamlingen. 
 
En væsentlig ændring for programudvalget var dog, at TV2 fremadrettet overgik til at være 
en betalingskanal og dermed fremadrettet skal være en del af programbudgettet. 
Af andre ændringer kan nævnes, at TV2 film udgik, og TV3 Puls kom ind i fuldpakken. 
 
 
Foreningsadministration 
Dansk Kabel TV har nu i over et år varetaget den daglige medlemsadministration med 
kontortid dagligt fra 8-16, hvor medlemmerne telefonisk har kunnet kontakte foreningsad-
ministration, f.eks. i forbindelse med pakkeskift, kontingentopkrævning og lign. 
 
Bestyrelsen er rigtigt glad for samarbejdet, idet vi nu kan se, at udfordringen med at over-
drage opgaven til en ny samarbejdspartner har båret frugt igennem væsentlig aflastning af 
foreningen kasserer og ikke mindst bedre service til alle 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 medarbejderne bag foreningsadministrationen. 
 
 
Kontrol af gratister 
Bestyrelsen har i efteråret været ude at kontrollere udvalgte områder for gratister og fejlre-
gistreringer. 
Der blev fundet enkelte, som ikke var registreret værende medlem, samt et mindre antal 
uoverensstemmelser mht. programpakke. 
Lign. stikprøver vil blive gennemført i 2012. 
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Lidt om det nye år 
Dansk Kabel TV, som har været foreningens Internet samarbejdspartner siden 2003, har 
meldt ud, at de fremadrettet alene vil fokusere på installations- og servicearbejde.  
Dette betyder i praksis, at det Internet-produkt vi kender i dag, formentlig i løbet af de næ-
ste par år vil bliver udfaset.  
Da vi således før eller siden er nødt til at finde en anden Internet-leverandør, har bestyrel-
sen været i gang med at undersøge alternative muligheder. 
Der er en del muligheder at vælge imellem, og bestyrelsen vil forsøge at finde en samar-
bejdspartner, der såvel kan tilbyde høj driftsstabilitet og god service som hastigheder til 
konkurrencedygtige priser. 
 
Bestyrelsen regner med at indgå aftale med ny Internet-leverandør, således et skift kan 
forventes i løbet af det kommende år. 
Der vil selvfølgelig være fokus på, at det kan ske med færrest mulige gener, og der vil na-
turligvis komme yderligere information, så snart der foreligger noget konkret. 
 
 
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 24. april 2012.   
 
 
Per Westphal 
Formand 


