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Beretning for året 2019 

 
 
Helt usædvanligt måtte dette årsgeneralforsamling udsættes fra april til september grundet 
COVID-19 epidemien og den dermed forbundne risiko for smittespredning. 
Omend vi endnu ikke har fået bugt med virussen, er det vores vurdering, at generalfor-
samlingen nu kan gennemføres forsvarligt, så længe vi alle overholder sundhedsmyndig-
hedernes retningslinjer for afstand og håndhygiejne. 
 
I årsberetningen vil jeg indledningsvis give en kort omtale af foreningens virke, hvorefter 
en status over aktiviteter det forgangne år vil blive gennemgået.  
Slutteligt vil der blive orienteret om forventningerne til det kommende års aktiviteter. 
 
 
Foreningens virke 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med ca. 2.600 beta-
lende medlemmer. 
 
Som medlem af Antenneforeningen får man adgang til et varieret udbud af tv- og bred-
båndsløsninger. 
Som forening køber vi ind på vegne af mange og kan derfor ofte opnå bedre priser på tv 
og bredbånd, end hvad man typisk kan opnå som enkeltperson. 
 
 
Driften af anlægget 
 
Driften af anlægget har været uden større problemer det forgangne år, og vi har således 
kun haft mindre driftsforstyrrelser ifm. med reparations- og udvidelsesarbejde. 
 
Også i år har vi måttet udskifte en del flere kabler end normalt. Dette skyldes typisk, at 
kablerne har været beskadiget ifm. tidligere års gravearbejde, men som først viser sig år 
senere, når vandindtrængning i kablet stille og roligt ødelægger kablet. 
I 2020 vil vi få kontrolleret samtlige kabler og skiftet dem, som evt. måtte udvise tegn på at 
have skader.  
 
 
Udviklingen det forgangne år  
 
Området vokser stadig med hastige skridt, hvilket har betydet, at vi også i 2019 har kablet 
en række nye udstykninger, heriblandt: 
 
Børkop Huse – 49 lejemål ud af i alt 110 
Mandelhaven – 42 lejemål fordelt på Vejle Bolig byg og Birch Ejendomme 
Ågade – 13 lejemål 
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Tv & bredbånd 
9. september blev forsiderne ryddet med topnyheden om, at YouSee og Discovery Net-
works ikke var nået til enighed om fortsættelse af samarbejdet fra 2020, hvilket kunne be-
tyde et farvel til kanaler som Kanal 5, Kanal 4, 6’eren mfl. 
 
Offentligheden kender kun meget lidt til de reelle stridspunkter, og hvem der i givet fald var 
”skurken”, men fakta blev, at parterne desværre ikke nåede til enighed inden årsskiftet. 
 
Som bestyrelse var vi også umiddelbart meget utilfredse med tabet af Discovery Networks 
kanaler, men det er jo let nok, når vi ikke kender prisen på evt. at kunne beholde dem.  
For lige som I er VI også meget trætte af de højere årlige prisstigninger, vi bliver mødt med 
år efter år. 
Det er særligt prisen på sportsrettigheder, som bliver brugt som løftestang til at hæve pri-
sen, hvorfor YouSee’s ønske om at få flere af disse sportskanaler ud af de faste tv-pakker 
og over som Bland Selv kanal jo objektivt set er den rigtige vej af gå. 
 
Men som det fremgik i medierne, var utilfredsheden i hvert fald meget stor med udsigten til 
at skulle tabe Discovery’s kanaler - eller var det i virkeligheden sensationsjournalismen, 
der tegnede det billede? 
I hver fald afholdt vi et informationsmøde i sognehuset 3. december, hvor ca. 100 mødte 
frem for at høre nærmere om, hvad det kom til at betyde. Omend der ikke ligefrem var 
klapsalver over tabet af Discovery’s kanaler, var der trods alt generelt forståelse for bag-
grunden for de forliste forhandlinger og ikke mindst, at det i realiteten kun var meget få 
sportsbegivenheder, som det ikke længere var muligt at følge.   
 
Som bestyrelse har vi fra start fulgt udviklingen tæt og naturligvis lyttet til tilbagemeldin-
gerne fra jer som medlemmer. 
Vi har selvsagt også overvejet alternative løsninger, men udover det er en længere pro-
ces, som ikke lige kan klares natten over, så skal vi også være klar til at acceptere, at en 
komplet anden tv-løsning og ikke mindst prisen på tv-pakkerne ville blive en del højere end 
i dag. 
Vi er naturligvis kede af, at 3-4% af vores medlemmer af den ene eller anden grund har 
valgt at forlade os i perioden. Men hvis alternativet var en større omlægning af vores tv-
løsning og til en noget højere pris, så var det nok heller ikke sket uden væsentlig uro. 
Vi har derfor valgt foreløbigt at fastholde den nuværende løsning og håber naturligvis på, 
at partnerne før eller siden finder en løsning, men det kan kun fremtiden vise. 
 

Hvis der er nogen som sidder med et billede af, at YouSee har håndteret hele forløbet 
meget dårligt, kan vi kun giver jer ret og beklage på vegne af YouSee.  
Bestyrelsen har løbende været i dialog med YouSee, og de er ikke i tvivl om, at vi ikke har 
været tilfreds med deres håndtering af hele forløbet. 
 
Der er selvfølgelig også sket positive ting det forgangne år, idet bl.a. Bland Selv-universet 
er blevet udvidet af flere omgange, således det nu indeholder ikke mindre end 12  
streamingtjenester, som kan kombineres med traditionelt tv, hvoraf TV2 Play er nyeste 
skud på stammen.  
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For familien, som gerne både vil streame og se traditionel tv, er Bland Selv det oplagte 
valg, som ikke kun samler underholdningen på én platform, men som typisk også byder på 
besparelser. (Aktuelle streamingtjenester: TV2 Play, HBO, Netflix, Viaplay, C More, Dansk 
Filmskat, FOX+, Nordisk Film+, Extra Disney Channels, MINIBIO, Nick+, National Geo-
graphic Now) 
 
Opgradering af anlægget 
Som der blev orienteret om på sidste års generalforsamling, så var vi godt i gang med at 
indhente tilbud på 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. 
 
Konsulentfirmaet Blue Line Consulting har medvirket som rådgiver for foreningen ift. at 
indhente forslag til, hvorledes den tekniske opgradering kunne gennemføres samt hvilke 
økonomiske modeller, der kunne bringes i spil ift. finansieringen. 
 
Efter et meget langt forhandlingsforløb endte vi med i juni måned at vælge Dansk Kabel 
TV som entreprenør på opgraderingen og YouSee som fortsat indholdsleverandør. 
Konstellationen viste sig mest optimal både teknisk og prismæssigt, idet YouSee via en 
forlængelse af samarbejdet også bidrager økonomisk til opgraderingen.  
 
Projekteringen blev påbegyndt straks efter sommerferien 2019 og det fysiske anlægsar-
bejde i januar 2020 – mere herom senere i beretningen. 
 
Som et tillæg til forhandlingerne med Dansk Kabel TV har vi fået udvidet vores serviceafta-
le, således den nu dækker frem til første tv-stik/afleveringspunkt i det enkelte hjem. 
Aftalen betyder, at man gratis kan få en tekniker ud fra Dansk Kabel TV og som minimum 
få hul igennem til først stik. Har man flere stik i husstanden, kan man altid få pris på evt. 
ekstra arbejde, såfremt der måtte være fejl i den øvrige husinstallation. 
Det eneste, aftalen ikke dækker, er evt. gravearbejde, hvis f.eks. en stikledning skal skif-
tes, men dette er ofte dækket af ens egen husforsikring. 
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Generelle aktiviteter det forgangne år 
 
Selvbetjeningsportal 
Bestyrelsen har i længere tid ønsket sig en selvbetjeningsportal, hvor f.eks. betaling kunne 
ske med kortbetaling. 
Løsningen findes i vores administrationsprogram, men desværre er prisen hos Nets sat så 
højt for at bruge løsningen, at det pt. ikke er interessant at implementere. 
Vi har ikke opgivet, så der arbejdes videre med andre udbydere af betalingstjenester. 
 
Ændring af praksis ift. betalt tv-pakke for bestyrelsesmedlemmer 
Det er forventeligt, at alle bestyrelsesmedlemmer er i stand til at vejlede foreningens med-
lemmer omkring de tv-produkter, foreningen udbyder, ligesom det forventes, at der føres 
jævning kontrol med kvaliteten af de udbudte tv-produkter. 
For at kunne varetage den funktion har foreningen historisk stillet en gratis Fuldpakke til 
rådighed for bestyrelsesmedlemmerne, idet det ikke kan forventes, at bestyrelsesmed-
lemmet ellers ville have valgt netop Fuldpakken. 
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er pligtig at selvangive værdien af Fuldpakken. 
 
Da prisen på Fuldpakken over årene er vokset betragtelig, udgør beskatningen af Fuld-
pakkens værdi i dag også en betydelig omkostning for det enkelte bestyrelsesmedlem.  
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre ordningen således, at bestyrelsesmedlemmer 
fremadrettet selv afholder omkostningen til Fuldpakken mod at modtage et honorar, som 
netto betyder, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer alene bærer en omkostning svarende 
til ca. Grundpakkens pris. 
Den nye praksis vil fremgå under fremlæggelse af regnskabet. 
 
Møder mm. 
Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder samt vanen tro den ordinære generalforsam-
ling i april måned. 
Første halvår var desuden præget af meget stor mødeaktivitet, idet der blev afholdt møder 
med en række forskellige leverandører ifm. forhandlingerne omkring opgraderingen af for-
eningens anlæg. 
Desuden har bestyrelsen også i været repræsenteret ved forskellige faglige arrangemen-
ter afholdt af samarbejdspartnere og leverandører inden for internet, administration og tv-
indhold. 
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Aktiviteter 2020 
 
Opgradering af anlægget 
Opgradering af anlægget er den helt overskyggende aktivitet i 2020, hvor der i løbet af 
første kvartal blev lavet er gennemgribende opgradering af anlægget.  
Ikke mindre end 12-14 biler var i gang dagligt med udskiftning af alt transmissionsudstyr 
gade for gade, hvorefter hver eneste medlemstilslutning blev kontrolleret ift. korrekt signal-
niveau. 
Alt gik planmæssigt, og selv om periodiske afbrydelser ikke kunne undgås, oplevede vi og 
teknikerne fra Dansk Kabel TV stor forståelse. 
Vi har nu en 3-sporet GigaSpeed motorvej, som kan føre os langt ind i fremtiden, og jeg vil 
derfor gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for deres forståelse og tål-
modighed, mens arbejdet stod på. 
I forbindelse med kontrolmålinger af samtlige kablestrækninger, blev der også fundet nog-
le kabler med større eller mindre skader, som vil blive udbedret i løbet af 2020. 
 
Renovering af teknikhus 
I foråret 2020 fik vores teknikhus i Brejning ligeledes en tiltrængt renovering. 
Facaden er i den forbindelse komplet renoveret, hvor der bl.a. er anvendt vedligeholdesfrie 
materialer, hvorfor huset gerne skulle fremstår pænt de næste mange år. 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
deres store indsats det forgangne år ifm. forhandlingerne omkring opgraderingen af an-
lægget, samt sige tak for godt samarbejde. 
 
Dette var beretningen, og jeg håber, den har givet generalforsamlingen et indblik i forenin-
gens aktiviteter det forgangne år og et kik ud i fremtiden. 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Børkop, den 14. september 2020.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


