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Beretning for året 2018 

 
 
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 kommen-
de år. 
 
 
Foreningens virke 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med et samlet antal 
medlemmer på knap 2700. 
 
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 
 
Driften af anlægget har været stabil det forgangne år, og vi har kun haft mindre driftsfor-
styrrelser ifm. med reparations- og udvidelsesarbejde. 
 
Vi har dog i det forgangne år også måttet udskifte en del flere kabler end normalt.  
Dette skyldes desværre, at ikke alle graveentreprenører er lige flinke til at kontakte os, hvis 
de kommer til at beskadige et kabel under et arbejde. Det er typisk såkaldte skrabeskader, 
hvor kablet isolering ødelægges, hvilket medfører at vand trænger ind i kablet, og tæring 
nedbryder år efter år herefter langsomt kablet. 
Vi må forvente, at der også de kommende år vil være øgede udgifter til disse udskiftninger. 
 
Udviklingen det forgangne år  
Området vokser stadig med hastige skridt, hvilket har betydet, at vi også i 2018 har kablet 
en række nye udstykninger, heriblandt: 
 
Skovhaven - 49 parcelhuse 
Borggårdsvej - 45 lejemål 
Børkop Huse - 15 parcelhuse 
 
De nye områder bidrager med flere medlemmer, idet typisk mere end 80% vælger produk-
ter fra antenneforeningen. 
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Selv om der er en tendens til, at flere vælger en mindre tv-pakke i dag end tidligere, kan vi 
også konstatere, at flere har fået øjnene op for, at der er penge at spare, hvis man vælger 
sine streamingtjenester som en del af en Bland Selv tv-pakke.  
Man kan i dag vælge blandt de populære streamingtjenester Netflix, HBO, Viasat Film inkl. 
Viaplay samt CMORE og dermed kombinere traditionelt tv med streaming. 
 
Svigtende betalinger 
For år tilbage måtte vi desværre 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. 
Som konsekvens heraf måtte vi desværre stramme vores rykkerprocedure og ultimativt 
sende restanter til retslig inkasso. 
Det ser nu ud til, at kurven er knækket, og der er således kun meget få udeståender, der 
ender med retslig inkasso. 
 
Nyt administrationsprogram 
I 2018 implementerede vi vores nye administrationsprogram, hvilket er sket uden de store 
udfordringer. 
Administrationsprogrammet tilbyder flere nye funktioner, heriblandt opkrævning via en be-
talingsportal, hvor muligheden for bl.a. kortbetaling er en mulighed, vi kigger ind i. 
 
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. 
 
Fokus det kommende år 
 
Opgradering af anlægget. 
Som der blev orienteret om på sidste års generalforsamling, så kigger vi ind i en større 
opgradering af foreningens antenneanlæg, således vi kan imødekomme den forventede 
fremtidige stigende internettrafik. 
Opgraderingen drejer sig populært sagt om at udvide ”motorvejen” fra 2 til 3 spor, inden vi 
begynder at holde i kø. I vores verden er det blot datatrafikken til og fra hver enkelt hus-
stand, som skal fremtidssikres, således der ikke bliver kø, når der streames fra husstan-
dens mange enheder. 
De officielle anbefalinger til den nødvendig internethastighed er typisk 50 Mbit/s for den 
almindelige familie og 100 Mbit/s for krævende familier, som streamer meget 4K-indhold 
og spiller online. 
Det svarer også meget godt til, hvordan det ser ud i vores forening, hvor de fleste har 25-
50 Mbit/s. 
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Da den forestående opgradering er en større millioninvestering, og udbuddet af leverandø-
rer er få, valgte bestyrelsen i slutningen af 2018 at engagere konsulentfirmaet Blue Line 
Consulting som foreningens rådgiver. 
Blue Line Consulting bistår med afdækning af projektomfanget, samt ledelse af forhandlin-
ger med potentielle leverandører. 
 
Processen har vist sig at tage længere tid, end vi havde forventet, men vi har også respekt 
for, at det er vigtigt at sikre foreningen de bedst mulige betingelser, hvorfor forhandlinger-
ne stadig pågår. 
Da flere leverandører også tilbyder at medfinansiere opgraderingen af anlægget mod at 
være leverandør af tv og bredbånd i en aftalt årrække, øges den kontraktuelle kompleksi-
tet naturligvis. 
Bestyrelsen har dog forventning om, at vi inden sommeren 2019 har en afklaring. 
Der vil selvfølgelig blive informeret herom, så snart der foreligger nyt. 
 
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 24. april 2019.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


