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Beretning for året 2020 

 
 
Vi har igen i år desværre måtte udsætte den årlige generalforsamling, således vi kan 
overholde de gældende regler for offentlige arrangementer under Covid-19 epidemien. 
 
I beretningen for 2020 vil jeg indledningsvis give en kort omtale af foreningens virke, hvor-
efter 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 den lokale antenneforening får man adgang til et varieret udbud af tv- og 
bredbåndsløsninger til attraktive priser. 
Som forening køber vi nemlig ind på vegne af mange og kan derfor ofte opnå langt bedre 
priser på tv og bredbånd, end hvad man typisk kan opnå som enkeltperson. 
 
 
Driften af anlægget 
Driften af anlægget har det forgangne år været uden større problemer, og vi har således 
kun haft mindre uforudsete driftsforstyrrelser. Derudover betød den store opgradering af 
vores anlæg en del planlagte mindre afbrydelser, som blev annonceret løbende forud for, 
arbejdet skulle udføres. 
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Udviklingen det forgangne år (2020)  
 
Området vokser stadig med hastige skridt, hvilket har betydet, at vi også i 2020 har kablet 
en række nye udstykninger, heriblandt: 
 

➢ Børkop Huse – de sidste 61 lejemål ud af i alt 110 
➢ Pinjehaven – 48 lejeboliger 
➢ Åkandevej – 20 lejeboliger 
➢ Breth Parken – 36 parcelhuse 

 
Opgradering af anlægget 
Opgradering af vores anlæg blev den helt overskyggende aktivitet i 2020, hvor der i løbet 
af første kvartal blev lavet en gennemgribende opgradering af vores anlæg.  
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 for vores arbejde. 
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 kabelstrækninger, blev der også fundet nog-
le kabler med større eller mindre skader, som vi har udbedret i løbet af 2020. 
 
Tv & bredbånd 
Efter opgraderingen af vores anlæg, var det muligt at lancere et nyt bredbåndsprodukt på 
hele 1000 Mbit også kaldet GigaSpeed.  
Grundet Corona-restriktioner har vi desværre endnu ikke haft mulighed for at fejre lance-
ringen med et medlemsarrangement i foreningen, men vi håber dette bliver muligt i 2021. 
I samarbejde med YouSee kan foreningen således nu tilbyde bredbånd fra en 50 Mbit for-
bindelse til 229,- kr. og op til en 1000 Mbit forbindelse til 299,- kr. 
 
På tv-siden er Bland Selv-universet udvidet med flere streamingtjenester, således der nu 
er hele 13 streamingtjenester at vælge imellem, og disse kan frit kombineres med de mere 
end 50 traditionelle tv-kanaler. 
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.  
 
 
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. blev anvendt vedligeholdel-
sesfrie materialer, hvorfor huset nu gerne skulle fremstå pænt de næste mange år. 
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Generelle aktiviteter det forgangne år 
 
Møder mm. 
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder samt den ordinære generalforsamling i sep-
tember måned.  
Ligesom generalforsamlingen måtte flyttes til september måned grundet Corona-
restriktionerne, blev en del af årets bestyrelsesmøder også påvirket og i stedet afholdt som 
virtuelle møder. Dette har fungeret ganske udmærket, men vi glæder os selvfølgelig til 
igen fast at kunne mødes i bestyrelsen.  
 
Også samarbejdet med vores leverandører har været præget af virtuelle møder og webi-
narer og færre fysiske møder, idet Corona-restriktionerne selvsagt også her har reduceret 
vores muligheder for at mødes fysisk med dem. 
 
Vi var ligeledes nødsaget til at aflyse et ellers planlagt medlemsarrangement i september 
måned, som vi nu håber at kunne afholde i efteråret 2021.  
 
  
Aktiviteter 2021 
 
Her i foråret har vi etableret overvågning af vores teknikhus, således vi modtager en SMS-
alarm, hvis der skulle opstå røgudvikling i teknikhuset, spændingsudfald eller hvis tempe-
ratur bliver for høj grundet f.eks. driftstop på køleanlæg.  
Ligesom med forsikringer håber vi ikke at få brug for det, men dey giver os mulighed for at 
reagere hurtigt, hvis uheldet skulle være ude. 
 
Vi håber, at vi snart kan genoptage de forskellige medlemsarrangementer, vi tidligere har 
lavet i samarbejde med YouSee, så vi kan komme ud og have den direkte dialog med jer 
alle. 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
deres engagement og indsats i et år, som har været præget af virtuelle møder og uden 
muligheden for at afholde fysiske medlemsarrangementer   
 
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 3. juni 2021.   
 
 
Per Westphal 
Formand 
 


