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Formandens beretning for året 2013 

 
 
Indledning 
Indledningsvis vil jeg starte beretningen 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 2014 er begrænset, omend der deles stadig udstyk-
kes nye grunde i vores område og dels etableres ny institutioner, hvilket også i 2014 vil 
betyde nye medlemmer. 
 
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.  
I forbindelse med den konstante overvågning af Internetdriften har vi igennem hele året 
løbende fortaget forbedringer i nettet.  
En del medlemmer har i samme ombæring oplevet at få brev, hvis vi har konstateret, at en 
potentiel fejl befandt sig i medlemmets egen installation. 
Vi kan i den forbindelse kun opfordre til, at har man fået brev, at man så også får gennem-
gået sin installation, således man kan få den bedst mulige oplevelse af både sin tv-pakke 
og sit Internet abonnement. 
  
 
Aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har igen haft et travlt år med 11 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordi-
nære 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 
2013 blev året hvor vores nye Internet leverandør ComX for alvor kom i gang med driften. 
Det er naturligvis ikke problemfrit, at skift Internetleverandør, men overordnet set har vi fra 
bestyrelsens side været meget tilfredse med det store arrangement som ComX har udvist. 
Udover mere konkurrencedygtige priser og hastigheder, har ComX også bidraget med, at 
udfordre vores servicepartner mht. at højne kvaliteten af vores anlæg. 
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Desværre havde ComX nok fået lidt for meget succes, idet flere af de store konkurrenter 
pludselig blev interesseret i at opkøbe ComX.  
Det endte med, at TDC koncernen købte ComX i november og vi er nu tilbage, hvor vi kom 
fra da YouSee og Dansk Kabel TV jo er selskaber i TDC koncernen. 
Vores kontrakt med ComX fortsætter dog uændret og der sker således ikke umiddelbart 
ændringer i hverken pris eller hastighed. 
 
Forening i et kommercielt marked 
2013 var også året, hvor vi som forening for alvor blev udfordret i måde, hvorpå vi agerer i 
et stadig mere og mere kommercialiseret marked. 
 
Flere af de kommercielle udbydere tilbyder f.eks. helt eller delvist gratis tilslutning på trods 
af det for alle leverandører er forbundet med væsentlige omkostninger at føre kabler frem 
til nye udstykninger. 
 
Foreningen har således de forgangene år måtte se potentielle nye medlemmer gå til kon-
kurrenterne når disse tilbød helt eller delvist gratis tilslutning. 
 
Vi har også et eksempel på en nyudstykning, hvor vi ”tabte” fordi en kommerciel udbyder 
gik ind og tilbød tilslutningen billigere end os mod at få eksklusivret i en årerække. 
 
Vi kan naturligvis ikke hamle op med gratis tilslutning eller lign. men vi er på den anden 
side som forening også nød til at sikre, at vi ikke med tiden bliver mindre og mindre. 
 
Vi er derfor nød til at finde en ny forretningsmodel, som sikre, at vi i fremtiden får flere af 
de nye områder med. 
 
 
Hjemmeside & Info-kanal 
Foreningens hjemmeside anvendes stadig i stor udstrækning af medlemmerne, og over 
500 har benyttet lejligheden til at tilmelde sig foreningens nyhedsmail, hvor relevant infor-
mation udsendes hen over året. 
 
Programudvalget 
Programudvalget trådte sammen sidst i august måned og kom til at bestå af Arne Thorn-
hal, Kim Østergaard Nielsen, Erik Friis Olsson, Kjeld Jensen, samt Per Westphal.  
 
Programudvalget vurderede, at der var sket forholdsvis lidt på tv-markedet siden vi holdt 
brugerafstemning oktober 2012 og at værdien af ny brugerafstemning derfor ikke stod mål 
med omkostningerne her ved. 
 
Lidt usædvanligt blev bestyrelsens forslag til programbudget for 2014 overtrumfet af et 
endnu højere programbudgetbudget. 
Det højere budget var motiveret i at et flertal af de fremmødte ønskede at fuldpakken i hø-
jere grad skulle have ”alt” med og at de medlemmer, som ikke ønskede det større udbud 
altid kunne vælge en mindre pakke. 
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Det større budget muliggjorde bl.a. tilbagevendelse af TV2 Sport (nu TV3 Sport 1) og TV2 
Fri. 
 
Muligheden for selv at sammensættet sine kanaler bliver år for år større, men der er stadig 
et lille ”men”. 
YouSee har senest lanceret ”Bland Selv TV” hvilket er endnu et skridt mod større valgfri-
hed, men også her er der et lille ”men”. 
For at vi kan tilbyde ”Bland Selv TV” så kræver programleverandørerne, at TV3 og Kanal 5 
bliver en del af vores grundpakke, hvilket vil betyde prisstigninger for grundpakken. 
 
Bestyrelsen følge udviklingen tæt og vil også de 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 
 
Bestyrelsen skal have udarbejdet en ny forretningsmodel, som sikre fortsat vækst i antallet 
af medlemmer samtidig med, at vi fastholder konkurrencedygtige prise på vores produkter.  
 
I Bestyrelsen er vi fortsat opmærksomme på, når der offentliggøres masterplaner, lokal-
planer for vores område, således at vi på et tidligt tidspunkt kan få en dialog med den nye 
potentielle bygherre om indgåelse af en aftale om tilslutninger til vores foreningsnet, til de 
nye beboere. Det kan betyde, at det nu er foreningen som nu skal være med i første ud-
rulning af kabler til nye områder, også FØR der er tilstrækkeliger tilslutninger i det område. 
En væsentlig ændring i den møde vi hidtil har tænkt forening og nye tilslutninger på. 
Hvis vi ikke er med fra starten, så bliver det en ulige konkurrence, da der står andre store 
virksomheder klar i kulissen til at kapre nye kunder. 
 
Vi har på alle vores bestyrelselsmøder i 2013 talt om, hvorledes det fremtidige marked for 
TV og Internet udvikler sig. Vi ønsker fortsat at være en forening for vores medlemmer, 
men vi er også opmærksomme på, at den måde vi i dag ser TV på, og bruger Internet til, i 
højere grad er at hente film, se serier og andre programmer på – det marked er i konstant 
udvikling. I dag taler vi derfor ofte om streaming fra Internettet, og flow-TV fra vores kabel-
net. 
 
Men det er også vigtigt at understrege, at vi er en forening med forskellige medlemmer – 
forskellige ønsker til ”TV kigning” og brug af Internet. Derfor skal vi også i fremtiden tilgo-
dese pensionisten, den enlige, den studerende og den moderne børnefamilie – og så skal 
vi få alle ”ender til at mødes”  
 
 
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. 
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Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
 
Børkop den 22. april 2014.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


