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Formandens beretning for året 2015 

 
 
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. 
 
Som medlem af foreningen er det muligt at modtage en af de tre kabel-tv pakker, ligesom 
man kan tilkøbe ekstra tv-kanaler fra YouSee samt internet- og telefoniløsninger fra 
ComX. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, omend vi i 2015 har måtte rykke ud 
til flere kabelfejl grundet graveskader på vores kabler. 
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 havde desværre også i starten af 2015 en episode, hvor en større del af Børkop havde 
sort skærm to gange forholdsvis tæt på hinanden.  
Årsagen var desværre, at der var udøvet hærværk mod et af vores centrale antenneskabe, 
hvor et fiberkabel begge gange var klippet over.  
Episoden blev politianmeldt og skabet forsynet med lås, hvorefter der heldigvis ikke har 
været lignende episoder. 
 
I takt med at der kommer flere 4G mobilmaster i området, oplever flere og flere husstande 
desværre også problemer med pixelering af tv-billedet. 
Det er næsten uden undtagelser altid såkaldte ”utætheder” i husstandens interne installa-
tion, der er årsagen. 
Som regel kræver det kun en forholdsvis beskeden indsats at få installationen forbedret, 
og det kan enten udføres af en professionel antennetekniker eller af den fingersnilde hus-
ejer. 
 
Er man i tvivl om, hvorvidt ens interne installation er i orden, så er der hjælp at hente på 
foreningens hjemmeside, hvor artiklen ”Flimmer på skærmen?” giver oplysning om, hvilke 
løsninger der kan give problemer, og hvilke der er såkaldt ”HF-tætte”. 
Ligeledes tilbyder vores servicefirma, Dansk Kabel Tv, et såkaldt ”Installationstjek”, hvor 
man kan få overblik over evt. problemer samt tilbud på udbedring. 
Foreningen har ligeledes som forsøg åbnet op for salg af de mest anvendte antenneløsde-
le til de husejere, der selv ønsker at forbedre deres interne installation. 
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Udviklingen det forgangene år samt fokus for det kommende år 
Der er igen kommet gang i udstykninger af grunde, og nye huse skyder op i landskabet. 
Såvel kommunale som private udstykkere vælger at sikre kommende husejere muligheden 
for tilslutning til vores fællesantenne, hvilket vi naturligvis er glade for. 
Der bygges ligeledes nye institutioner, ligesom ældre institutioner renoveres, således den 
enkelte beboer bl.a. får mulighed for individuelt valg af tv-pakke og Internet. 
 
Samfundet er præget af individualitet, og det gælder også, når vi skal underholdes, og der 
har i det forgangene år har været meget fokus på, at vi streamer mere indhold samtidig 
med, at de faste ”tv-pakker” har været under beskydning! 
 
Udsagn som ”Vi vil ikke betale for kanaler, vi ikke ser” har præget overskrifterne i medier-
ne, men meget få har forholdt sig til, om det så faktisk ville blive billigere, hvis man kun 
betalte for de kanaler, man så.  
De forskelle tv-udbydere introducerer løbende nye bud på løsninger, som giver mere valg-
frihed, men fælles for dem alle er, at jo mere individualitet man ønsker, jo dyrere bliver 
indholdet. 
 
Det, at der bliver streamet mere og mere underholdning samtidig med et stigende ønske 
om individuel indflydelse på sammensætningen af husstandens tv-pakke, fik bestyrelsen til 
at igangsætte en strategiproces i starten af 2015. 
 
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. 
 
Målet med strategiprocessen var derfor at få sat fokus på, hvad der skal til, for at vi som 
forening kan vedblive med at være det foretrukne fællesskab, når der skal vælges attrakti-
ve internet- og tv-løsninger. 
 
I korthed blev konklusionen, at vores internetprodukt skal gøres mere attraktivt, så flere 
vælger Internet gennem foreningen, samt at vi skal have etableret en tv-løsning, der mu-
liggør større individuel indflydelse, når husstandens tv-behov skal dækkes. 
 
Igennem foråret undersøgte bestyrelsen derfor hvilke muligheder, der findes på markedet 
inden for tv- og Internetløsninger, som kan understørre vores mål. 
Der blev i den forbindelse afholdt en række møder med potentielle leverandører, og for-
skellige modeller blev opstillet, så der kunne dannes et overblik over muligheder og øko-
nomi. 
 
Vi vil naturligvis gerne finde en løsning, som er perfekt for alle, men ved også godt, at det 
ikke kan lade sig gøre, hvorfor fokus er at finde den bedste løsning for de fleste. 
 
Det stod ligeledes hurtigt klart, at vi ikke kunne imødekomme ønsket om mere valgfrihed 
på tv-området, uden at vi også var nødt til at revidere vores vedtægter. 
Populært sagt så kan man sige, at for at vi kan få mere individuel indflydelse på tv-
området, så er vi nødt til at afgive noget af vores kollektive indflydelse. 
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I starten af 2016 var vi så klar til at præsentere forslag til en ny tv-løsning fra YouSee samt 
forslag til nye vedtægter.  
 
Efter to ekstraordinære generalforsamling, blev de nye vedtægter vedtaget på den ekstra-
ordinære generalforsamling den 30. marts, og bestyrelsen fik således mandat til at for-
handle en ny tv-løsning på plads. 
Forhandlingerne er i slutfasen på nuværende tidspunkt, og det forventes således, at den 
nye tv-løsning kan træde i kraft 1. juli 2016. 
 
Fokus i 2016 bliver således på at implementere den nye tv-løsning, ligesom vi vil arbejde 
på at gøre vores internetløsning mere attraktiv. 
 
 
Generelle aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har afholdt 12 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinære generalforsam-
ling i april måned. 
Desuden har bestyrelsen også i år været repræsenteret ved forskellige faglige arrange-
menter afholdt af samarbejdspartnere og leverandører inden for internet, administration og 
tv-indhold. 
 
 
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 20. april 2016.   
 
 
Per Westphal 
Formand 

 
 


