
Bestyrelsens beretning vedr. 2017 
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening 
Onsdag d. 21. marts 2018 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. 15. marts ligeledes i disse lokaler, var der 
mødt godt 40 medlemmer, heraf 32 stemmeberettigede. Der var genvalg til alle 
bestyrelsesmedlemmer som var på valg nemlig Søren Kromann, Ledavej, samt undertegnede og 
formand Lars Enevold Kristensen. 
 
Som suppleant blev valgt Heidi Enemark. 
 
Claus Schmidt var på valg som revisor og opnåede genvalg, mens Per Gad Rasmussen 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, Stjernevej og næstformand 
• Klaus Lykkebo, Bakkelyparken, Søren Kromann Larsen, Ledavej samt Ole Agerskov, 

Plutovej, som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Administrationen 
Vor administration som foretages af Dansk Kabel TV, som har til huse i Esbjerg kører fortsat rigtig 
fint ganske professionelt, er vor overbevisning. Vi hører gerne fra jer medlemmer såfremt I ikke 
deler bestyrelsens opfattelse heraf. 
  
Vort årsregnskab udarbejdes fortsat af stats.aut. revisor Søren Kahr, på Damhaven, som i dag er 
blevet en del af Beierholm Revisionsaktieselskab. 
 
Kabelnettet 
Vi har i 2017 ikke oplevet de store problemer med selve kabelnettet. Af større anlægsarbejder kan 
nævnes en total renovering af boligerne på Lillegårdsvej på Uhrhøj, hvor der føres nye 
installationer til 48 totals renoverede boliger, som pågår pt. Hertil kommer de nyudstykninger 
som vi hele tiden forsøger at være en del af. Det kommer jeg lige tilbage til. 
 
Antal medlemmer 
Pr. 1. januar i år (dvs. 2018) var vi i foreningen 1507 medlemmer. Det er ca. 40 medlemmer 
færre end samme tidspunkt året før. Vi fornemmer i bestyrelsen, at det er husstande som ønsker 
at løsrive sig fra de traditionelle TV pakker og i stedet streame indholdet on-demand, som det 
hedder når man selv tager det ned fra hylden og ikke følger det traditionelle flow-TV. Alt sammen 
noget mere besværligt at shoppe rundt i tjenester (synes vi), men en trend vi ser hos specielt de 
unge generationer. 
 
Vi tror fortsat på at kabelnettet, 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, f.eks. et såkaldt fiberselskab. 



 
Antenneforeningen udvider da også fortsat forsyningsområdet og aktuelt er der tale om 25 nye, 
kommunale parceller i udstykningen Planetbyen på Uhrhøj, som forventes til salg i april 2018. 
Denne sidste vej i denne nye udstykning får navnet ”Krebsen”. Vort net dækker således hele 
denne udstykning, som også kaldes Planetbyen II i daglig tale. 
 
Vi har igen for denne udstykning indgået i en finansieringsmodel med youSee hvor de afholder 
anlægsomkostningen for dette konkrete nye boligområde, hvor så 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. Jeg kan her henvise til den passus der fremgår 
af årsregnskabet. 
 
Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen foreslog på sidste års generalforsamling en ændring af vedtægterne, således at 
opsigelse af medlemskab af foreningen blev forkortet fra ”3 måneder til et kvartals udløb” og til ”1 
måned til et månedsudløb”. Derved følger vi stort set de kommercielle selskaber som typisk kører 
med 1 måneds opsigelse. Vi ser det som et skridt i retning, af stadigt at have de bedste produkter 
på hylderne, men uden at binde medlemmer som ikke ønsker det. 
 
Vedtægtsændringen blev således endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling afholdt 
i teatersalen på Petersmindeskolen d. 6. april 2017. Der var dog ikke så mange til at være uenige 
i vedtagelsen, da kun ét medlem udover bestyrelsen var mødt. 
 
Pakkepriser (slide) 
Traditionen tro har vore pakkepriser igen i 2018 fået et lille nøk opad, men dog stadigt stigninger 
der ligger i lejet 2-5% alt afhængig af pakke, hvor grundpakken har fået den største stigning på 
5,5%. Der er ikke så meget vi som bestyrelse kan gøre ved dette, end blot at konstatere at sådan 
er det. Strammes skruen for meget er det jo blot en medvirkende faktor til, at flere hopper over 
på streamingtjenesterne og ser TV, film og serier den vej. 
 
Den ny TV boks fra youSee 
Lad mig i aften (lige som sidste år) igen omtale TV boxen som youSee, som oprindeligt blev 
lanceret i maj 2016. Anden generation af boxen blev lanceret her i januar 2018 som afløser for 
den tidligere model. Det som adskiller boxen fra sin forgænger er at den optager TV kanalerne i 
”skyen” således man som youSee kunde kan tilgå sine optagelser fra en hvilken som helst enhed 
(smartphone, tables, PC) også udenfor hjemmet. 
 
Boksen kan IKKE købes, men man lejer den til 30,- pr. måned (99,- koster det hvis man ikke er 
medlem af en antenneforening). Mon ikke Kasper som repræsenterer youSee her i aften, også vil 
komme ind på hvorfor en sådan box er et godt bud på fremtidens underholdningsunivers som 
ændrer hele den måde vi forbruger TV og film på fremover. 
 
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. 
Derudover udsender vi nyhedsbreve når der er noget særligt relevant information til vore 
medlemmer. Gå gerne ind og tilmeld jer på vores hjemmeside. 
 
 
 
 



Hjemmeside (slide) 
A pro pos vores hjemmeside, så lad mig også opfordre til at man besøger vores hjemmeside 
www.tuantenne.dk, da den opdateres stort set dagligt. Her finder du nyheder fra foreningen 
naturligvis, men også daglige opdateringer fra youSee, herunder tilbud på de produkter som 
youSee leverer.  
 
Hvordan ser vi på fremtiden? (slide) 
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 i dag. 
 
Teknologisk set kræver disse høje internethastigheder at vort kabelnet er klar til dette, hvilket 
ikke er tilfældet i dag. I fagsproget kalder vi det ”docsis 3.1” standarden når vi taler om dette. De 
facto sker der det at man reelt udvider det tilgængelige frekvensområde (som vi kender som MhZ 
 
I bestyrelsen undersøger vi i øjeblikket hvordan vi såvel teknisk som økonomisk får dette 
implementeret i nettet. Vort bud er at dette sker indenfor det næste års tid. Nogle 
antenneforeninger er allerede kørende med denne nye internetstandard, så lad dem ta´ 
børnesygdommene. Det er alligevel ikke muligt endnu at udnytte de høje hastigheder til fulde. 
 
”Bredbånd only” 
På sidste års generalforsamling kunne jeg fortælle at vi i bestyrelsen gik i overvejelser om at 
introducere en såkaldt ny pakke, ”pakke-0 eller ”Bredbånd only”. I erkendelse af, at flere og flere 
af de yngre generationer ikke ønsker at aftage de traditionelle TV pakker, men blot har brug for 
en stabil og hurtig internetforbindelse introducerede vi således denne ”pakke-0” her i januar 
2018. Kun tiden vil vise hvor stor glidning der vil være over i mod dette produkt. Jeg kan oplyse, 
at man fortsat skal være fuldgyldigt medlem af antenneforeningen, dvs. der kommer én årlig 
kontingentopkrævning på 350,- + moms fra antenneforeningen, mens den månedlige 
bredbåndsregning opkræves direkte af youSee hos vore medlemmer. 
 
Selvom de nuværende hastigheder som tilbydes er maks. 300mbit, vil vi som nævnt, ca. indenfor 
det næste års tids øge dette til 1000mbit. Så kan den tid, det tager at overføre en film i høj 
opløsning tælles i sekunder og ikke minutter. 
 
Nu er det svært at spå om fremtiden, men vi har i bestyrelsen en forventning om at vi fortsat vil 
se vore medlemmer løsrive sig fra TV pakkerne og shoppe rundt i underholdsuniverset. Der vil 
dog fortsat være brug for stabile internetforbindelser og helst kablede, så vi står som sådan ikke 
ved enden på det vi i dag kalder antenneforeningen, men vi skal måske blot kalde det noget 
andet, som så mange andre steder i landet, som f.eks. et kabelnet. Det er da også nogen år siden 
efterhånden at vor mast oppe på bakken ved Venusvej har været anvendt som antennemast. I 
dag modtager vi signalerne via jordkabler fra youSees landsdækkende net som kører forbi nede 
på Dæmningen. 
 
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 PBS-
indbetalingen 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 2018 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 fortsat godt samarbejde i 2017. Sidst men ikke mindst tak til alle jer medlemmer 
der er mødt frem her i aften – for sammen er vi bare fortsat stærkest. 
 
Med disse ord overgiver jeg beretningen til spørgsmål og debat i forsamlingen. 

 

Bestyrelsen 


