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Formandens beretning for året 2014 

 
 
Indledning 
Indledningsvis vil jeg starte beretningen med en kort orientering om foreningens virke, 
hvorefter jeg vil berette om udviklingen i det forgangne år samt det kommende års fokus. 
 
 
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 2015 er begrænset, omend der dels stadig udstykkes 
nye grunde i vores område og dels etableres ny institutioner, hvilket også i 2015 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 fra ComX og ekstra tv-kanaler fra YouSee. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, og vi har således ikke haft større 
driftsforstyrrelser.  
 
Vi har hen over sommeren 2014 fortaget en større opgradering af vores anlæg med hen-
blik på at sikre fortsat høj driftsstabilitet. Det har desværre ikke kunne gennemføres uden 
kortere lokale afbrydelser, hvilke vi naturligvis beklager. 
 
I lighed med tidligere år har vores servicepartner lavet årlig gennemgang og indregulering 
af det komplette anlæg, og vores anlæg er således velfungerende og uden mangler. 
 
Vi har fortsat meget stort fokus på at sikre en høj kvalitet på vores internetleverance, hvor-
for anlægget er under konstant overvågning helt frem til kabelmodemmet i de enkelte 
hjem. 
Vores servicepartner rykker ud, så snart der konstateres fejl på anlægget eller blot ved 
indikation på forhold, der på et senere tidspunkt kan udvikle sig til egentlige fejl. 
Når serviceteknikeren rykker ud, oplever han i stigende grad, at evt. fejl ikke findes i vores 
anlæg, men i medlemmets egen installation. 
Konstaterer teknikeren, at en fejl befinder sig i medlemmets egen installation, afleverer 
vores servicemontør et brev i postkassen, hvori der opfordres til, at man får gennemgået 
sin interne installation for fejl.  
Vi syntes, det er rigtigt ærgerligt ikke at få den optimale oplevelse af sin tv-pakke og sit 
internet, hvorfor vi meget gerne vi opfordre til, at der tages imod tilbuddet om at få tjekket 
sin installation. 
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Trådløst internet. 
Flere og flere apparater tilsluttes i dag trådløst til internettet via hjemmets trådløse router. 
Streaming af f.eks. film på en tablet stiller ekstra krav til, at der er en god og stabil internet-
forbindelse, hvis man skal være sikker på en perfekt oplevelse. 
 
Ligesom udviklingen går stærkt inden for tablets, laptops osv, kommer der også nye tråd-
løse routere på markedet, som både kan overføre data ved højere hastighed og med stør-
re rækkevidde. 
 
Oplever man en ustabil forbindelse på ens trådløse enheder, vil problemet ofte være at 
finde i boligens trådløse netværk og ikke i forbindelsen ud af huset. 
Vi har derfor på vores hjemmeside lavet en lille guide med gode råd til, hvordan man op-
når optimal trådløs forbindelse til sine trådløse enheder.  
 
 
Udviklingen det forgangene år samt fokus for det kommende år 
Antallet at kommercielle tv-udbydere bliver større og større, og deres markedsføringsbud-
getter virker til nærmest at være utømmelige. 
Mange af de ”gode tilbud” kan være besnærende, og det er jo nærmest umuligt at læse 
det der står med småt, men en ting er sikkert – de skal allesammen lave et overskud til 
deres ejere! 
Som lokal antenneforening vil så gerne have tilfredse medlemmer, men vi ved også godt, 
at vi ikke kan levere den perfekte tv-løsning til alle, hvorfor vores mål også i al beskeden-
hed kun er at være områdets foretrukne leverandør! 
Med 2750 hustande tilkoblet vores net er vi områdets foretrukne leverandør, og det er vi 
bl.a., fordi vi som forening har attraktive produkter, som vi ikke skal tjene penge på. 
 
Selv om der i medierne for tiden reklameres rigtigt meget med valgfriheden til selv at 
sammensætte sine tv-kanaler, så har medaljen desværre også en bagside! 
 
For at programselskaberne ikke pludselig mister store indtægter på salget af deres kanaler 
i ”løs vægt”, aftaler de en række spilleregler med de store kommercielle tv-udbydere som 
YouSee og Stofa. 
 
Det betyder bl.a., at vil vi som forening have mulighed for at tilbyde vores medlemmer 
valgfrihed i form af ”bland-selv” løsninger, så er et af kravene, at vi lige skal flytte TV3 og 
Kanal 5 ned i vores grundpakke!  
Det vil med andre ord betyde, at vores medlemmer med grundpakken vil skulle betale 500 
kr. mere året, for at medlemmer med mellempakken og fuldpakken vil kunne gøre brug af 
bland-selv løsningen.  
 
Ikke nok med at TV3 og Kanal 5 skal tvinges ned i vores grundpakke, så er langt de fleste 
”bland-selv” kanaler kun tilgængelige, hvis vi lige først inkluderer dem i en af vores almin-
delige tv-pakker. 
 
Det syntes vi ikke er reel valgfrihed ! 
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Bestyrelsen arbejder dog ufortrødent videre med at muliggøre mere valgfrihed. 
 
Valgfrihed betyder også, at det som udgangspunkt alene vil ske som digitalt signal og 
samtidigt være betinget af brugen af et såkaldt programkort pr. tv-apparat.  
Måske umiddelbart lidt besværligt, men det åbner også op for nye muligheder, hvor pak-
keskift og lign. f.eks. kan gennemføres nærmest øjeblikkeligt via en selvbetjeningsportal, 
ligesom vores øvrige administration kan forenkles markant med lave priser til følger. 
Det vil desværre også betyde et helt eller delvist farvel til vores analoge kanaler. 
 
 
For 12 år siden introducerede antenneforeningen som noget helt nyt muligheden for ikke 
kun at modtage en tv-pakke, men også muligheden for at få internet gennem foreningen. 
 
Internet var i de første mange år noget, der alene blev brugt til mail og traditionel internet- 
surfing.  
I takt med at det er blevet muligt at tilbyde væsentligt højere internethastigheder er det 
også blevet muligt at live-streame film, underholdning og nyheder direkte til computeren, 
tablet’en og tv’et i stuen. 
Indtil nu har streaming primært været anvendt som et supplement til traditionel tv-sening, 
men vi vil uden tvivl komme til at se, at streamning kommer til at fylde mere og mere i dan-
skernes forbrug af film og anden underholdning. 
Udviklingen i streamingforbruget vil de kommende år givetvis betyde, at nogen vælger at 
nedgradere til en mindre tv-pakke, og enkelte vil måske endda helt fravælge en tv-pakke, 
for i stedet at supplere med et streamingprodukt. 
 
Den udvikling forholder vi os naturligvis til i bestyrelsen, men som en non-profit forening er 
det ikke vigtigt, om vores medlemmer køber en lille eller stor tv-pakke, eller om de strea-
mer deres underholdning via deres internetforbindelse – det vigtigste er, at de er medlem! 
 
Bestyrelsen arbejder derfor med oplæg til en fornyelse af foreningsgrundlaget, der tager 
højde for at internet kommer til at fylde mere og mere de kommende år, og at traditionel tv 
måske i fremtiden vil få en mere sekundær rolle. 
 
Så hvem ved, om vi ud i fremtiden bliver en ”internetforening”, der også kan levere tv! 
 
I bestyrelsen arbejder vi derfor intenst med at undersøge hvilke muligheder, der findes på 
markedet inden for TV og internet, således vi som forening kan vedblive med at være det 
foretrukne fællesskab, når der skal vælges attraktive internet- og tv-løsninger. 
 
 
Øvrige aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinære generalforsam-
ling i april måned. 
Desuden har bestyrelsen været repræsenteret ved forskellige faglige arrangementer af-
holdt af samarbejdspartnere og leverandører indenfor internet, administration og tv-
indhold. 



 

 

Gauerslund Sogns Antenneforening  

  

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

Generalforsamling 23. april 2015 
 

 
Ny model for tilslutning 
Som forening vil naturligvis altid gerne have flere medlemmer til fællesskabet, men da bl.a. 
flere private udstykkere de senere år har valgt at spare omkostningerne til etablering af 
fællesantenne, har bestyrelsen valgt at indføre to nye modeller for tilslutning. 
 
For begge modeller gælder, at foreningen bærer omkostningen til at fremføre signalet til 
den nye udstykning samt, at der ikke længere betales tilslutningsbidrag til foreningen. 
Omkostningerne til kabling af selve udstykningen betales enten af den, der udstykker eller 
betales gennem løbende højere årligt kontingent. 
Vi håber på den måde ikke i fremtiden at skulle skuffe nye beboere i området, fordi de ikke 
kan blive medlem, ligesom vi naturligvis håber, at det også medfører fortsat medlemstil-
gang til foreningen. 
 
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. 
Elektronisk programafstemning via foreningens hjemmeside er en mulighed, som pro-
gramudvalget overvejer at gøre brug af ved fremtidige programafstemninger. 
 
Programudvalget 
Programudvalget trådte sammen sidst i august måned og kom til at bestå af Michael Ry-
borg, Kim Østergaard Nielsen, Erik Friis Olsson samt Per Westphal.  
 
Programudvalget vurderede, at det var tid til en brugerafstemning, som blev afholdt i okto-
ber måned. Der var ikke nævneværdig ændring i placeringen for de gamle kendte kanaler, 
men vi fik taget temperaturen på nogen af de nyere kanaler. 
Vi må samtidig konstatere, at på trods af stadigt stigende priser, så er sportskanalerne 
stadig meget efterspurgte. 
 
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 23. april 2015.   
 
 
Per Westphal 
Formand 

 
 


