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Formandens beretning for året 2016 

 
 
Indledningsvis vil jeg starte beretningen med en kort orientering om foreningens virke, 
hvorefter jeg vil berette om udviklingen i det forgangne år samt planlagte aktiviteter for det 
kommende år. 
 
 
Foreningens virke 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med et samlet antal 
medlemmer på ca. 2700 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Som medlem af foreningen får man adgang til et varieret udbud af tv og bredbåndsløsnin-
ger til meget konkurrencedygtige priser. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, og vi har heldigvis været forskånet 
for det større antal graveskader, vi oplevede på vores kabler forrige år. 
 
Vores servicepartner har i lighed med de tidligere år lavet årsgennemgang og foretaget 
indregulering af det komplette anlæg, således vores anlæg fremstår velfungerende og 
uden mangler. 
 
Det landsdækkende nedbrud, YouSee havde nytårsaften umiddelbart før Dronningens 
nytårstale, glemmer vi nok sent. 
Hvad vi alle antog var, at nedbruddet var fikset inden for minutter og højst få timer, men 
det viste sig senere at være langt mere omfattende og følgen af en bevidst skadelig hand-
ling, som YouSee og senere politiet kategoriserede det. 
Angrebet mod Yousee er fortsat omgærdet af mystik og mørklægning, efter politiet er gået 
ind i sagen, og flere af de helt centrale spørgsmål er derfor stadig ubesvarede. 
Hvad vi dog ved er, at en 51-årige mand stadig er sigtet for overtrædelse af straffelovens 
paragraf 193 for omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg og hærværk, men ind 
til sagen kommer for retten, må vi nok vente med at høre, hvad der egentlig skete. 
 
Udviklingen det forgangne år  
I min beretning sidste år omtalte jeg, at bestyrelsen på baggrund af en længere strategi-
proces havde konkluderet, at vores internetprodukt skulle gøres mere attraktivt, samt at vi 
skulle have etableret en tv-løsning, der muliggjorde større individuel indflydelse, når den 
enkelte husstands tv-behov skal dækkes.  
Begge tiltag skulle naturligvis understøtte, at foreningen kan vedblive med at være det fo-
retrukne fællesskab, når der skal vælges attraktive internet- og tv-løsninger. 
 
Som resultatet af dette kunne bestyrelsen i foråret sammen med YouSee præsentere en 
løsning, hvor man ud over de traditionelle 3 tv-pakker med forudbestemt indhold, i fremti-
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den også ville kunne vælge såkaldte Bland Selv pakker. Med en Bland Selv pakke kunne 
den enkelte husstand selv sammensætte 10 eller 36 kanaler oven på Grundpakken. 
 
På den indkaldte ekstraordinære generalforsamling gav de fremmødte med et markant 
flertal deres opbakning til at indføre den nye tv-løsning fra sommeren 2016. 
 
Bestyrelsen valgt ligeledes at udvide samarbejde med YouSee, så det også kom til at in-
kludere bredbånd og ip-telefoni. 
 
I bestyrelsen var vi godt opmærksomme på, at en så stor omlægning ville betyde gener for 
medlemmerne og ekstra arbejde for bestyrelsen, men vi havde på ingen måde forventet, 
at omlægningen ville medføre så store udfordringer, som tilfældet desværre viste sig at 
være. 
 
YouSee har gennemført rigtigt mange af disse omlægninger før os, og med en organisati-
on af YouSee’s størrelse burde det være det ”sikre valg”  
 
At TDC så valgte at flytte alle deres privatkunder over til YouSee, samtidig med vores om-
lægning, var en streg i regningen, men problemerne blev for alvor tydelige, da YouSee 
samtidig fik alvorlige problemer med en omlægning af hele deres IT platform. 
 
Alt i alt gik vores omlægning derfor desværre langt fra tilfredsstillende, og bestyrelsen vil 
på såvel YouSee’s som på egne vegne gerne beklage de problemer og gener, vi ved 
mange medlemmer oplevede henover såvel sommer som sensommer. 
 
Heldigvis kan vi i dag se tilbage på en omlægning, der trods fødselsvanskeligheder er ble-
vet taget godt imod. 
Bland Selv-løsningen er en ny måde at se tv på såvel teknisk som indholdsmæssigt, men 
ikke desto mindre har hele 25% af vores medlemmer i dag valgt en tv-pakke med Bland 
Selv.  
På landsplan er det under 10% af YouSee’s kunder, der har valgt Bland Selv produktet, så 
vi må sige, at vi virkeligt har taget godt imod Bland Selv-konceptet. 
 
På Bredbånds-området har vi ligeledes oplevet en medlemsfremgang på ca. 5%, som vi 
har tiltro til kan blive endnu større de kommende år. 
 
2016 var også året, hvor vi for første gang har måttet konstatere en mindre tilbagegang i 
antallet af medlemmer. 
Vi kan konstatere, at flere i dag vælger en mindre tv-pakke, evt. suppleret med et  
streamings-produkt, og særligt den yngre generation fravælger i større grad helt eller del-
vist traditionelle tv-produkter til fordel for et streamings-produkt. 
 
Ydermere er konkurrencesituationen skærpet markant, og de store kommercielle udbydere 
bruger rigtigt mange penge på markedsføring i kampen om at kapre kunder. 
 
Selv om Boxer TV jo er meget ivrige med at fortælle os, at man ikke skal betale for kanaler 
man ikke ser, så skal der ikke mange tastetryk på lommeregneren til, før man finder ud af, 
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at man i givet fald så hos Boxer TV kommer til at betale MERE for de kanaler, man så vil 
se! 
 
Med 2700 husstande tilkoblet vores fællesantennenet er vi fortsat områdets foretrukne 
leverandør, og det er vi bl.a. fordi vi som forening har attraktive produkter til en meget kon-
kurrencedygtig pris. 
 
Fokus det kommende år 
Bestyrelsen har to fokusområder det kommende år: 
 
For det første vil vi gerne øge kendskabet til foreningen og de attraktive produkter, vi ud-
byder, for der igennem at tiltrække nye medlemmer. 
Der vil derfor blive afholdt flere lokale arrangementer i samarbejde med YouSee, ligesom 
vi vil øge investeringerne i at få nye områder med. 
 
For det andet vil vi påbegynde opgraderingen af anlægget, således vi også er klar til at 
levere de produkter og det indhold, der måtte være brug for om 3-8 år. 
Teknologien er allerede klar, så man i dag kan lancere såkaldt Gigaspeed – altså 
1000Mbit, hvilket er 20-40 gange hurtigere end de hastigheder vi typisk køber i dag.   
Samlet set er der tale om ganske store investeringer, hvorfor opgraderingen vil ske trinvis 
de kommende år. 
 
 
Generelle aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinære generalforsam-
ling i april måned og forud for dette 2 ekstraordinære generalforsamlinger, hvor vores nye 
vedtægter blev vedtaget. 
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 ekstraordinære indsats, det forgangne år har krævet 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 2017.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


