Bestyrelsens beretning vedr. 2016
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag
den onsdag d. 15. marts 2017 på ”DOMUS”, Vejle
Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme
med vort bud på fremtiden for Trædballe Uhrhøj Antenneforening.
På sidste års generalforsamling, som blev afholdt d. 16. marts ligeledes i disse lokaler, var der
mødt ca. 50 heraf 43 stemmeberettigede. Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer som var
på valg nemlig Jan D. Hansen, Stjernevej, Ole Agerskov, Plutovej samt Klaus Lykkebo,
Bakkelyparken.
Som suppleant blev valgt John Lind.
Per Gad Rasmussen var på valg som revisor og opnåede genvalg, mens Claus Schmidt var
siddende revisor valgt for 2 år.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med en uændret
sammensætning, nemlig med:
 Undertegnede Lars Enevold Kristensen som formand


Jan D. Hansen, næstformand



Klaus Lykkebo, Søren Kromann Larsen og Ole Agerskov som bestyrelsesmedlemmer.

Begivenheder
Selve årets 2016 var en ganske roligt år i foreningsregi, men de fleste vil dog nok være enige i at
den absolutte afslutning på året blev ganske dramatisk. Der hentyder jeg naturligvis til det
beklagelige TV nedbrud vi oplevede ca. kl. 16.30 på selve årets sidste dag, d. 31. december. Som
I nok er bekendte med var det ikke et nedbrud som foreningen kunne lastes for men en
landsdækkende fejl hos youSees, forårsaget af en eller flere medarbejdere eller måske endda
misbrug af en medarbejders adgange til systemerne hos youSee; dette efterforskes fortsat.
Administrationen
Vor administration som foretages af DKT, som har til huse i Esbjerg kører rigtig fint og så
professionelt som det er muligt, er vor overbevisning. Den store fordel ved outsourcing af vor
administration er jo, at vore medlemmer kan kontakte foreningen såvel telefonisk som på mail på
alle hverdage fra 9-15. Det ved vi mange medlemmer sætter pris på.
Vort årsregnskab udarbejdes dog fortsat af Revipartner v/stats aut. revisor Søren Kahr, på
Damhaven.
Antennenettet
Vi har i 2016 ikke oplevet de store problemer med selve antennenettet. De fleste problemer som
kræver bestyrelsens udrykning er når der sker graveskader på vores største aktiv, nemlig nettet.
Vi gør naturligvis alt for at holde skadevolder ansvarlig for sådanne. Der kan også opstå skader på
gamle kabler som har ligget og taget vand ind over årene. Som bestyrelse holder vi os ikke
tilbage med at få disse beskadigede kabler udskiftet, men ofte kan det desværre tage lidt tid
inden vi at indhente tilbud herpå og gennemgå disse, således vi får mest mulig værdi, dvs.
gravearbejde for pengene. På den anden side skal vi også sikre at vi hele tiden leverer et godt

signal, da vi jo heller ikke er blinde for at andre TV-aktører står på spring for at levere til vore
medlemmer.
Antal medlemmer
Pr. 1. januar i år (dvs. 2017) var vi i foreningen 1557 medlemmer. Det er 69 færre end året før
og det skyldes primært afgang af medlemmer som ønsker at prøve kræfter med fiberen som er
rullet ud i såvel Trædballe som Uhrhøj området og formentligt medlemmer som ikke længere
ønsker at se TV på den traditionelle gammeldags møde. Vi oplever dog, at efter en periode vender
flere medlemmer tilbage til antenneforeningen, når el-selskabernes intropriser ebber ud og ikke
længere kan matche f.eks. antenneforeningens prissætning.
Vi tror fortsat på at kabelnettet og fællesskabet, hvor vi er mange der køber ind sammen, har en
fremtid, da vi sammen står væsentligt stærkere end blot at være enkeltkunde hos en kommerciel
signalleverandør.
I de nye udstykninger i Planetbyen på Uhrhøj er antenneforeningen fortsat med som potential
leverandør til disse husstande i det vi går med i hele udstykningen som den skrider frem.
Der er dog også tidsler i buketten hvad angår foreningens muligheder for at fortsat at kunne
udvide vort dækningsområde. Det er ganske kostbart at etablere nye forsyningsområder og når
antenneforeningen ikke længere har monopol på TV- og bredbåndsleverancer sætter det naturligt
nogle grænser for hvad vi økonomisk formår, da vi ofte skal dele kunderne/medlemmerne med
nogle af de nye fiberselskaber som ruller ud parallelt med antenneforeningen. For at give et
indtryk af niveauet kan jeg sige at vi har eksempler på en nytilslutning, godt nok et allerede
etableret område i Trædballe, hvor ét nyt medlem vil koste foreningen helt op til 10.000 kr. Det er
mange penge når man tager i betragtning at der kun er det årlige kontingent på 350 kr. til at
dække denne etableringsudgift.
Taler vi om masseudstykninger som f.eks. i Planetbyen kan prisen ligge noget lavere. Vi har
derfor i 2016 indgået en finansieringsmodel med youSee hvor de betaler anlægsomkostningen for
et konkret nyt boligområde hvor beløbet herefter nedskrives over en 10 årig periode så længe
foreningen er kunde hos youSee. Ophører dette samarbejde vil foreningen skulle erlægge
restværdien på aftalen.
Pakkepriser (slide)
Traditionen tro har vore pakkepriser igen i 2017 fået et lille nøk opad, men dog stadigt stigninger
der ligger i lejet 2-3% alt afhængig af pakke. Der er ikke så meget vi som bestyrelse kan gøre
ved dette, end blot at konstatere at sådan er det og så ellers notere det på vor blok til næste
gang der skal forhandles med signalleverandør til foreningen om 2 år.
Den ny TV boks fra youSee (slide)
Lad mig i aften også omtale den nye TV box som youSee lancerede i maj 2016. Det er en sort box
på størrelse med en god madkasse, men som indeholder mere end blot rullepølsemadder og
russisk salat. Boksen kan en hel del mere end den forrige version af samme. Ikke fordi jeg
modtager nogen provision herfor, men jeg kan varmt anbefale boxen af flere grunde. For det
første har den hele 3 tunere, hvilket betyder at man kan optage 3 kanaler på samme tid hvis man
ønsker dette. Dette betyder også at boksen har en pæn stor harddisk til at lagre disse optagelser.
Dernæst er det muligt med boksen at gøre brug af tjenester som, spole og starte forfra. Dette
betyder at man sagtens kan sige ja til at tage opvasken derhjemme selvom ens favoritprogram
starter lige om lidt da man under hele udsendelsen blot kan starte programmet forfra. Er det en
særdeles stor opvask man har påtaget sig og slet ikke når at indtage sofaen inden programmet er
slut; intet problem. Så finder man den bare frem fra arkivet hvor langt det meste er tilgængeligt.

Boksen kan IKKE købes, men man lejer den til 30,- pr. måned. Herudover skal man tilkøbe
adgang til de ydelser som førnævnt (starte forfra og arkiv). Det hedder youSee Plus kunde.
Der ligger i aften, på bordene, flyers hvor boksen er omtalt.
Infokanal
Jeg skal minde om at foreningens infokanal til stadighed leverer relevant information til alle jer
medlemmer, herunder indkaldelse til generalforsamling, det lokale vejr, nyheder fra YouSee osv.
Sidste nye er en droneoverflyvning af Vejle by og fjord som kan ses i den sløjfe der kører døgnet
rundt på infokanalen.
Hjemmeside (slide)
Lad mig også opfordre til at de som har internetadgang besøger vor hjemmeside
www.tuantenne.dk, da den opdateres stort set dagligt. Her finder du nyheder fra foreningen
naturligvis, men også fra YouSee herunder tilbud på de produkter som YouSee leverer.
Som det fremgår af sliden her, vil vi i bestyrelsen gerne sikre at de medlemmer som enten har
forladt foreningen for at søge lykken andetsteds eller kunne overveje dette, bliver gjort bekendt
med de særdeles fornuftige priser vi opkræver for vore TV pakker. Dette er vigtigt at opretholde
et fornuftigt antal medlemmer for at vi fortsat kan levere attraktive priser på TV pakkerne, da vi
ellers som en mindre forening vil stå væsentligt svagere i forhandlinger med leverandører, jf. min
tidligere omtale af overgang til ”Frit valg”.
Hvordan ser vi på fremtiden?
Pt. kan man som medlem i Trædballe Uhrhøj Antenneforening få internethastigheder på op til 300
mbit, hvilket indenfor overskuelig fremtid øges helt op til 1 gigabit. Dette var utænkeligt for blot
få år siden hvor mange havde dødsdømt coaxnettet. Det er på ingen måde tilfældet.
Udfordringen ligger i at holde nettet opdateret og fejlfrit, så er der ingen begrænsninger i hvad
der fremover kan fremføres at signaler. En anden kendt trussel imod de selvstændige
antenneforeninger er de bugnende fiberselskabers pengekasser. Der er ingen tvivl om
fiberselskabernes strategi er at suge så mange medlemmer ud af antenneforeningerne at de reelt
bliver umulige at drive rentabelt. Vi vil dog noget andet, så længe der er nok medlemmer der
synes det samme som os i bestyrelsen.
Som det senere vil fremgå af forenings regnskab står vi dog også fortsat rigtig godt rustet til at
møde de kommende 2-3 år i forhold til at kunne foretage de nødvendige investeringer i nettet.
Det vil være useriøst af mig at kigge meget længere frem, da ingen kan sige præcist hvor TVdistributionsmarkedet bevæger sig hen.
Lad mig dog ikke undlade at nævne at flow-TV som vi kender det, (det er det TV som mange
guffer i sig fra sofarækken på de daglige, faste tidspunkter), stadigt er under pres fra
streamingstjenester som f.eks. Netflix og sågar Youtube, hvor rigtig meget efterhånden er
tilgængeligt. Det er bare ikke helt det TV som vi kender det fra gamle dage! Heldigvis skal der
fortsat en hurtig og stabil bredbåndsforbindelse til at kunne tilgå disse streamingstjenester og det
kræver fortsat at man er tilsluttet Trædballe Uhrhøj Antenneforening eller andre leverandørers net
eller et luftbåret internetsignal. Det er også vor overbevisning af den nye youSee TV boks kommer
til at ændre den måde vi forbruger TV på, med dens indbyggede tjeneste som ”starte forfra”,
”arkiv” samt tilhørende filmtjenester.

”Bredbånd only”
Vi overvejer i bestyrelsen at introducere et nyt produkt til vore medlemmer som vi kalder
”Bredbånd only”. Som det er i dag skal man som medlem af antenneforeningen aftage som
minimum den lille TV pakke. Vi ved at, nok mest yngre generationers, TV vaner er en del
anderledes end den ældre generations. De yngre har brug for en bredbåndsforbindelse men ikke
nødvendigvis en TV pakke, da mange i dag streamer sig til de TV oplevelser de ønsker sig. Det vil
vi gerne i bestyrelsen understøtte ved at tilbyde dette nye produkt. Det giver god mening i det vi
via vore coaxkabler som allerede ligger i jorden kan levere bredbånd af den højeste kvalitet samt
med den højeste hastighed vel at mærke.
Kvartalsvis kontingentbetaling
Lad mig også lige minde om et af vores tilbud til medlemmerne, nemlig den kvartalsvise
kontingentopkrævning. Det er således muligt at dele sin årlige antenneopkrævning op i 4 bidder,
dog mod et gebyr på 50,- kr. pr opkrævning. Kontakt vor administration enten på mail eller
telefon og det kan sættes i gang for næste opkrævning.
Afslutning
Igen i år vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I ved salg af boligen, husker at afmelde PBSindbetalingen til foreningen i banken. Når I sælger boligen vil vor administration gerne have
besked om den nye ejers navn, idet afmeldingen af PBS-opkrævningen ellers blot vil resultere i, at
vi sender et girokort til jer på jeres gamle adresse.
HUSK også at få det antennebidrag, vi har opkrævet for 2017 med i refusionsopgørelsen hos
advokaten eller ejendomsmægleren hvis I sælger huset, så I kan få refunderet jeres del af
opkrævningen – den del der dækker tidsrummet fra salgsdatoen til årets udgang – det er bl.a. det
man betaler advokaten for i forbindelse med en handel. Dette kræver dog at køber ønsker at
overtage medlemskabet af antenneforeningen, ellers skal man selv opsige det jf. de
opsigelsesregler som fremgår af foreningens vedtægter, som jo kan findes på foreningens
hjemmeside.
Sluttelig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, revisorerne, vor administrator, YouSee og Dansk
Kabel TV for et godt samarbejde i 2016. Sidst men ikke mindst tak til alle jer medlemmer som
kan se fordelen i at være med i fællesskabet – for sammen er vi bare fortsat stærkest.
Med disse ord overgiver jeg beretningen til debat i forsamlingen.

Bestyrelsen

