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Formandens beretning for året 2012 

 
 
Indledning 
Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, 
hvorefter jeg vil berette om udviklingen i det forgangne år. 
 
 
Foreningens virke 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med et samlet antal 
medlemmer på ca. 2750 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Forventningerne til nye tilslutninger i 2013 er begrænset, omend der stadig udstykkes nye 
grunde i vores område. 
 
Som medlem af foreningen er det muligt at modtage en af de tre kabel-tv pakker, ligesom 
man kan tilkøbe internet- og telefoniløsninger og ekstra tv-kanaler fra YouSee. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, og vi har således ikke haft væsentli-
ge driftsforstyrrelser i vores anlæg.  
Som resultat af de seneste års megen graveaktivitet i vores veje og fortove, har vi desvær-
re haft en del kabelskader, som vi har måttet udbedre det forgangne år. 
 
 
Aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har i det forgangne år haft et travlt år med 11 bestyrelsesmøder samt vanen 
tro den ordinære 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. 
 
Ny internetleverandør 
Efter at Dansk Kabel TV i starten af året havde annonceret, at de ikke fremadrettet ville 
fortsætte med at tilbyde Iiternet til antenneforeninger, igangsatte bestyrelsen en undersø-
gelse af alternative leverandører. 
I den forbindelse blev der afholdt en række møder med potentielle internetleverandører 
henover foråret, og kort før sommerferien stod vi tilbage med to kandidater. 
 
Valget faldt på firmaet ComX, som i slutningen af 2012 overtog leverancen af internet efter 
Dansk Kabel TV. 
Et sådan leverandørskift er helt klart en udfordring og har krævet en ekstra indsats fra så-
vel bestyrelse som de mere end 1000 medlemmer, som måtte skifte modem og ændre 
opsætning af mailprogrammer med mere. 
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Når vi her 4 måneder efter kikker tilbage på forløbet, så husker vi godt de enkelte tilfælde, 
hvor det kiksede enten teknisk eller supportmæssigt, men i det store hele er det vores vur-
dering, at vi kom rigtigt godt igennem forløbet. 
 
Jeg vil gerne i den forbindelse benytte lejligheden til at takke medlemmerne for den store 
opbakning og forståelse, der er udvist. 
 
Vi er nu vendt tilbage til hverdagen, hvilket ikke betyder, at der ikke kan opstå problemer, 
men vi oplever, at ComX både har evnerne og viljen til at løse de problemer, der måtte 
opstå. 
 
Skulle I mod forventning opleve, at I ikke får løst jeres problemer når I henvender jeg til 
ComX, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. 
 
Hjemmeside & Info-kanal 
Foreningens hjemmeside anvendes i stor udstrækning af medlemmerne, og over 500 har 
benyttet lejligheden til at tilmelde sig foreningens nyhedsmail, hvor relevant information 
udsendes hen over året. 
 
Programudvalget 
Programudvalget trådte sammen i starten af august og kom til at bestå af Bjarne Sinding, 
Michael Ryborg, Erik Friis Olsson, Kjeld Jensen, samt undertegnede.  
 
Programudvalget vurderede, at det igen var tid til at afholde en brugerafstemning, så vi 
kunne få en frisk vurdering af, hvad foreningens medlemmer gerne ville se det kommende 
år. 
 
Som noget nyt blev muligheden for elektronisk afstemning introduceret foruden den traditi-
onelle papirstemmeseddel, som var indsat i det husstandsomdelte medlemsblad. 
 
At gennemføre en brugerafstemning som denne er kun mulig grundet en stor indsats fra 
programudvalget samt støtte fra programleverandørerne i form af annoncering – en stor 
tak til dem alle. 
Der var igen i år stor interesse for at være med til at præge programudbuddet, idet over 
600 husstande afgav deres stemme. 
 
Som omtalt på vores hjemmeside blev det ikke nogen nem opgave at få enderne til at nå 
sammen, da det viste sig, at priserne var steget langt mere end det budget, vi havde at 
købe for. 
Brugerafstemningen pegede tillige på, at TV2 Film var mere efterspurgt end TV2 Sport (nu 
TV3 Sport 1), hvilket sammen med det for lille budget betød, at vi desværre ikke havde råd 
til at fortsætte med TV2 Sport. 
Programudvalget var meget bevidst om, at det ikke var nogen populær beslutning, men da 
budgettet ikke må overskrides og programudvalget heller ikke mente, at man kunne til-
sidesætte resultatet af brugerafstemningen, måtte det blive sådan. 
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Det er desværre endnu ikke sådan, at vi tv-seere frit kan tilkøbe de kanaler, vi måtte have 
lyst til at se, idet en række programudbydere stadig ikke ønsker at sælge deres program-
mer på den måde. 
Udviklingen går dog i den retning, og pt. kan over 70 forskellige tv-kanaler tilkøbes som 
såkaldte Ekstrakanaler fra vores samarbejdspartner YouSee. 
 
Bestyrelsen følge udviklingen tæt og vil også det kommende år vedblive med at udfordre 
vores leverandører, således vi fortsat kan tilbyde de bedste løsninger til den bedste pris. 
 
 
Lidt om det nye år 
 
YouSee har netop gennemført et landsdækkende sluk af det såkaldte MPEG2 signal, hvor 
Gauerslund Sogns Antenneforening har valgt at udskyde dette til 1. januar 2014. 
Sluk af det såkaldte MPEG2 signal betyder, at de tidlige tv-modeller med en MPEG2 digi-
talmodtager ikke længere kan bruges til digital modtagelse, men kun analog modtagelse. 
Fra januar 2014 er det således kun tv-apparater med MPEG4 modtager, som kan anven-
des, hvis man ønsker at se digitalt tv. 
Hvis man ikke ønsker at udskifte sit tv-apparat, kan man som omtalt fortsat se alle de ana-
loge kanaler eller alternativt købe en MPEG4-modtager, som så tilsluttes tv-apparatet. 
 
De kommercielle vilkår, hvorunder vi kan erhverve og distribuere tv-kanaler, er under sta-
dig udvikling, ligesom de tekniske muligheder i forhold til distribution og sammensætning  
af tv-kanaler, som de vilkår tv-kanaler udbydes på, er under udvikling.  
Bestyrelsen vil derfor det kommende år sætte fokus på, hvordan vi også i fremtiden kan 
tilbyde vores medlemmer et attraktivt tv-produkt, hvor pakkestrukturer, valgfrihed og pris 
kan forenes bedst muligt.  
 
 
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 2013.   
 
 
Per Westphal 
Formand 


