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Formandens beretning for året 2017 

 
 
Indledningsvis vil jeg starte beretningen med en kort orientering om foreningens virke, 
hvorefter jeg vil berette om udviklingen i det forgangne år, samt aktiviteter for det kom-
mende år. 
 
 
Foreningens virke 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med et samlet antal 
medlemmer på ca. 2740 i Brejning og Børkop. 
 
Som medlem af Antenneforeningen får man adgang til et varieret udbud af tv- og bred-
båndsløsninger til konkurrencedygtige priser. 
Som forening køber vi ind på vegne af mange og kan derfor opnå bedre priser på tv og 
bredbånd, end hvad man som enkeltperson har mulighed for. 
 
 
Driften af anlægget 
I det forgangne år har vi sammen med vores servicefirma Dansk Kabel TV iværksat en 
ekstraordinær indsats for at understøtte den generelle stabilitet af vores anlæg og dermed 
reducere antallet af pludselig opståede fejl.  
Indsatsen har vist sig at bære frugt, idet vi i 2. halvår har kunnet konstatere færre udkald til 
fejl end tidligere. 
Der skal samtidig lyde en opfordring til medlemmerne om at fejlmelde, såfremt man ople-
ver problemer med enten bredbånd eller tv, idet man ikke kan regne med, at naboen gør 
det for en! 
Bestyrelsen vil ligeledes meget gerne orienteres, såfremt nogen skulle støde panden mod 
muren, når der søges hjælp ifm. fejlretning eller lign. 
 
 
Udviklingen det forgangne år  
Både Brejning og særligt Børkop vokser stadig med hastige skridt, hvilket har betydet, at vi 
også i 2017 har kablet en række nye udstykninger. 
Vi kan se, at når er vi aktive med vores informationsmateriale til potentielle nye medlem-
mer, vælger mere end 90% antenneforeningen som deres leverandør at bredbånd og/eller 
tv. 
Vi mærker fortsat, at det ikke længere er en naturlov, at hver husstand selvfølgelig har en 
tv-pakke, men at flere i stedet vælger at bruge deres bredbåndsforbindelse til at hente ind-
hold i form af tv og streaming.  
Der er ligeledes en klar tendens til, at man vælger en mindre tv-pakke, ligesom mange 
vælger Bland Selv-løsningen, hvor man selv kan sammensætte sit indhold. 
Som noget nyt har YouSee introduceret Bland Selv med streaming-tjenester, hvor man 
kan blande traditionelle tv-kanaler med streaming-tjenester som HBO, Viasat Film og C-
MORE. 
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YouSee har ligeledes lanceret en ny tv-boks, hvor optagelser gemmes i skyen, og hvor det 
er muligt at se sine optagede udsendelser uden for hjemmet på både pc, tablet og mobil. 
 
Som antenneforening er det ikke afgørende, om vores medlemmer vælger os som tv-
leverandør og/eller bredbåndsleverandør – bare de vælger os! 
Da antallet af husstande, der fravælger traditionelle tv-løsninger, vil stige til fordel for bred-
båndsbaserede løsninger, er det derfor vigtigt, at vi har godt fat i bredbåndskunderne.  
YouSee og antenneforeningen har derfor det forgangne år lavet en målrettet indsats for at 
øge antallet af medlemmer med bredbånd. 
Det er lykkes godt, idet vi har øget antallet af bredbåndskunder med godt 10% det for-
gangne år. Vi mener dog, det kan blive endnu bedre, hvorfor I også i år vil se YouSee og 
antenneforeningen lave forskellige arrangementer i lokalområdet. 
 
I 2017 blev det desuden teknisk muligt at vælge bredbånd uden også at skulle have en tv-
pakke. Der er endnu ikke mange, der har gjort brug af muligheden, men vi er glade for at 
kunne tilbyde bredbånd til dem, der ikke ønsker en tv-pakke. 
 
 
Svigtende betaling 
Vi har gennem de senere år måttet konstatere, at en lille del af vores medlemmer synes at 
have svært ved at betale for de produkter, de modtager, ligesom nogle få direkte synes 
bevidst at spekulere i at løbe fra regningen ved f.eks. fraflytning. 
Vi har desværre derfor været nødsaget til at stramme vores rykkerprocedure og ultimativt 
sende restanter til retslig inkasso. 
Det er en kedelig udvikling, men vi håber, at det ”rygtes”, at fordi vi er en forening, så slip-
per man ikke for at betale sin regning. 
 
Nyt administrationsprogram 
I 2017 tog vi også tilløb til at få skifte vores administrationsprogram, som i virkeligheden 
både består af en del til medlemsadministration og så en finansdel til selve regnskabet. 
Vi var desværre den sidste antenneforening, som brugte programmet, så noget måtte gø-
res. 
Efter en række undersøgelser af kravene til funktionalitet, samt dialog med vores daglige 
administration, faldt valget på programmet Panther Admin, som allerede anvendes af 
mange andre antenneforeninger. 
Selve implementeringen blev aftalt til at finde sted i foråret 2018 og nærmer sig derfor sin 
afslutning. 
 
Generelle aktiviteter det forgangne år 
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinære generalforsam-
ling i april måned. 
Året har været præget af en del møder med såvel Dansk Kabel TV som YouSee med 
henblik på at afklare løbende opgaver samt naturligvis dialog omkring opgradering af an-
lægget. 
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. 
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Fokus det kommende år 
 
Opgradering af anlægget. 
Den måde, hvorpå vores anlæg bruges til tv og ikke mindst internetbaseret indhold, udvik-
ler sig konstant og vil forsat udvikle sig med hastige skridt de kommende år. 
 
Det betyder, at vi udover løbende mindre opgraderinger også til tider må ty til større inve-
steringer, således anlægget også i fremtiden kan levere de produkter, vores medlemmer 
måtte efterspørge. 
Da vi for 15 år siden sidst lavede en stor opgradering var det bl.a. for at kunne tilbyde in-
ternet. Fra start valgte 500 medlemmer straks at gå fra det langsomme telefonmodem til 
det lynhurtige internet fra antenneforeningen. 80% valgte en forbindelse på hele 256 kbit/s 
som tilbage i 2003 kostede 229,- kr. / md. – men så kunne man også surfe ubegrænset! 
I dag har lagt de fleste en forbindelse 25 Mbit/s til 50 Mbit/s, hvilket er 100-200 gange hø-
jere hastighed end i 2003, men fortsat til stort set uændret pris! 
 
Fokus er ikke længere kun på hastighed, men i lige så stor grad på båndbredde, hvilket er 
et udtryk for hvor stor mængde data, der kan distribueres samtidigt. 
Det kan sammenlignes med en motorvej, hvor fremkommeligheden ikke kun er et spørgs-
mål om, hvor hurtigt man må køre, men i tak med, at der er kommet flere biler på motorve-
jene også er et spørgsmål om, hvor mange spor motorvejen har. 
 
Lige som motorvejene udvides med flere spor, fordi vi har fået flere biler, så skal vores net 
også være i stand til at transportere mere data i fremtiden, således vi kan imødekomme 
det stadigt stigende behov for at se streaming, forskudt tv, højopløst tv osv. 
 
Den nødvendige teknologi findes og er allerede i drift mange steder i Danmark, så ud over 
det er en stor investering, så der er ingen problemer med at anvende vores eksisterende 
kabelnet til fremtidens behov. 
 
Efter endt opgradering vil vi kunne tilbyde 1000 Mbit, hvilket er dobbelt så høj en ha-
stighed, som f.eks. fiberselskabet EWII i dag udbyder. Der er således ingen tvivl om, at 
antenneforeningen også i fremtiden vil være lokalområdets foretrukne leverandør af bred-
bånd og tv. 
 
Bestyrelsen har gennem det seneste års tid undersøgt forskellige tekniske muligheder i 
forhold til antenneforeningens behov på kort og længere sigt, hvor det bl.a. har vist sig at 
det ikke kan betale sig rent økonomisk at dele projektet i flere etaper. 
Da vores leverandør YouSee også har interesse i levere tv og bredbånd til foreningens 
medlemmer i fremtiden, vil det også være muligt at få dem til at bidrage til finansieringen. 
 
Selv om det er en større millioninvestering, forventer vi, at opgraderingen kan gennemfø-
res, uden at vi skal hæve kontingentet eller opkræve ekstraordinært. 
Dette skyldes selvfølgelig, at vi gennem de sidste mange år netop år for år har lagt penge 
til side til en kommende opgradering. 
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Det er således bestyrelsen mål at forhandle en aftale på plads inden efteråret, således 
arbejdet kan påbegyndes i 2019. 
Der vil selvfølgelig blive informeret herom, så snart der foreligger nyt. 
 
50 års fødselsdag 
I 2018 kan antenneforeningen fejre sin 50 års fødselsdag, hvilket naturligvis skal markeres 
med et festligt arrangement, som planlægges afholdt i sensommeren. 
Mere herom når vi nærmer os. 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
deres indsats 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 kik ud i fremtiden. 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Børkop, den 25. april 2018.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


