
Bestyrelsens beretning vedr. 2019 
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening 
Onsdag d. 19. august 2020 på ”DOMUS”, Vejle 
 

Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme 

med bud på hvordan vi ser fremtiden for Trædballe Uhrhøj Antenneforening. 

 

På sidste års generalforsamling, som blev afholdt d. 21. marts 2019 ligeledes i disse lokaler, var 

der mødt godt 30 medlemmer, heraf 26 stemmeberettigede. Der var ikke den store spænding i 

bestyrelsesvalget i det såvel undertegnede Lars Enevold Kristensen som Søren Kromann Larsen 

genopstillede og blev valgt. 

 

Jan Dyrmose Hansen blev i øvrigt valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Claus Schmidt var på valg som revisor, men var fraflyttet området i perioden, hvorfor Bent Brandt 

stillede op og blev valgt. Per Gad Rasmussen var siddende revisor for endnu et år på posten. 

 

Jens Jepsen blev herudover valgt som suppleant til revisionen. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med en uændret 

sammensætning, nemlig med:  

 Undertegnede Lars Enevold Kristensen som formand  

 Michael Andersen, Adonisvej, som ny næstformand 

 Klaus Lykkebo, Bakkelyparken, Søren Kromann Larsen, Ledavej samt Helena Aarup-

Madsen, Adonisvej, som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Administrationen 

Vor administration som foretages af Dansk Kabel TV, som har til huse i Esbjerg kører fortsat fint. 

Vi hører gerne fra jer medlemmer såfremt I ikke deler bestyrelsens opfattelse heraf. 

  

Vort årsregnskab udarbejdes fortsat af Beierholm, v/stats.aut. revisor Søren Kahr, på Damhaven,  

 

Kabelnettet 

Vi har i de forgange 1½ år ikke oplevet de store problemer med selve kabelnettet og vore 

investeringer i nettet har da også ligge på et fornuftigt, lavt niveau. 

 

Kontingentopkrævning 

De medlemmer i salen i aften, som har været med længe, vil kunne bekræfte at foreningen altid 

har opkrævet kontingentet for TV pakkerne én gang årligt, nemlig hvert år i januar måned 

dækkende det kommende år.  

 

Vi tog i bestyrelsen i slutningen af 2019 et opgør med denne fremgangsmåde og besluttede at 

opdele den årlige opkrævning i 2 rater dækkende hhv. 1. halvår og 2. halvår.  

 

Selv om vi kalder os en non-profit forening der ikke skal generere overskud må vi bare erkende at 

vi konkurrerer på det frie TV marked med kommercielle aktører som opkræver sine kunder 

månedsvist og det er bare mere overkommeligt for mange, og måske specielt i januar måned, at 

honore en opkrævning på f.eks. 3.000 for fuldpakken end en regning på 6.000. Bagsiden er dog 

at 2. rate så desværre lander i postkassen i juni måned. Kvartalsvis eller endda 



månedsopkrævning kan bestemt ikke udelukkes for fremtiden afhængig af omkostningen for 

foreningen. 

 

Antal medlemmer (slide) 

Pr. dd. er vi i foreningen 1250 medlemmer. Det er et fald på 4,5% ift. pr. 1. januar 2019. 

Der er fortsat stor konkurrence i markedet for TV/streaming og bredbåndsprodukter og det 

mærker vi fortsat effekten af. Herudover må vi også sige at tvisten med Discovery har haft en 

indflydelse på antallet af medlemmer om end vi faktisk havde forventet en større tilbagegang. Det 

kommer jeg ind på senere i beretningen. 

 

Streaming i BlandSelv (slide) 

BlandSelv er et TV produkt som jeg har omtalt på de 2 seneste generalforsamlinger. For de som 

ikke har stiftet med bekendtskab med BlandSelv endnu, er det en mulighed for at udskifte sin 

Mellempakke eller Fuldpakke (ikke muligt med Grundpakken) med en BlandSelv version, hvor 

man selv vælger de kanaler man vil se med fjernbetjeningen hjemme i sofaen.  

 

Kanalerne kan udskift en-for-en efter 30 dage; en kanal er med andre ord låst i en måned før den 

evt. igen kan skiftes med en anden kanal man gerne vil se. Til at styre sin TV seening er det en 

stor fordel med TV boksen fra yousee, som i øvrigt kan hentes gratis i youSee butikken i 

Søndergade.  

 

Det gælder også medlemmer som ikke har BlandSelv eller kun har Grundpakken. Her vil TV 

boksen stadigt kunne anvendes til at starte programmer forfra, spole optage eller hente 

programmer i arkiv. 

 

Som noget nyt siden sidste generalforsamling, har youSee introduceret streaming som en del af 

BlandSelv universet. Aktuelt og mest kendt er HBO og Netflix og senest TV2 Play som begge er 

tilføjet universet. 

 

I praksis betyder det at disse streamingstjenester simpelthen kan tilvælges på lige fod med de 

alm. kendte flow TV kanaler som f.eks. National Geographic, BBC World, CNN osv. De er dog lidt 

”dyrere” så der skal vælges flere af de billige kanaler fra, for f.eks at tilvælge Netflix. 

 

Udbygning til Gigaspeed 

Igennem 2. halvår af 2019 udbyggede vi vort kabelnet i samarbejde med yousee til at kunne 

håndtere de høje internethastigheder, dvs. op til 1000mBit også i daglig tale 

antenneforeningsjargon kaldet ”Docsis 3.1” eller Gigaspped.  

 

Nu vil onde tunge påstå at man ikke i daglig brug kan få gavn af 1000 mBit internet, men jeg kan 

bekræfte, efter at have testet det naturligvis, at der de facto bliver leveret en hastighed på 

imellem 900-1000 mbit frem til stikket i vægen.  

 

Så er det op til den enkelte hvor stor betydning det har i dagligt brug. En gigaspeed forbindelse 

koster i skrivende stund 399,- og der kræves at man er medlem af foreningen, naturligvis. Dog 

kan man som medlem nøjes med at aftage bredbånd uden TV; det kalder vi BredbåndOnly. 

 

Åbent-Hus arrangement x 3 

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt hele 3 åbent-hus arrangementer, alle i den nye 

Petersmindehal. De 2 første var i 2019 (hhv. 19. juni 2019 og 23. oktober) med temaet 

BlandSelv, hvor man kunne møde bestyrelsen og yousees konsulenter der rådgav om 



mulighederne i TV universet. Det tredje arrangement løb af stablen d. 27. februar i år hvor vi 

fejrede lanceringen af Gigaspeed som tidligere omtalt her i beretningen. 

 

BlandSelv arrangementerne var deciderede tilløbsstykker med op til 500 gæster pr. arrangement 

mens Gigaspeed arr. var mere afdæmpet, men der blev ej heller budt på bland selv slik, måske 

en forklaring.  

 

Ifm. arrangementerne har vi forinden omdelt invitationer til samtlige potentielle husstande i 

foreningsområdet, dvs. godt 2500 og efter arrangementerne en opfølgende tryksag om at komme 

i yousee butikken for at høre om mulighederne og tilmelde sig m.v.. 

 

Discovery konflikten 

Som det nok er alle bekendt, udbrød der i 2. halvår af 2019 reelt ”krig” i TV branchen imellem 

branchens største distributør Yousee og en af de (i hvert tilfælde globalt set) helt store 

producenter af TV underholdning, nemlig Discovery Networks.  

 

I praksis betød det at vore medlemmer i Trædballe Uhrhøj pr. 1. januar 2020 ikke længere ville 

kunne modtage de 11 TV kanaler som Discovery står bag. De mest sete er jo Kanal 4+5+6+9 og 

de 2 Eurosport kanaler. Yousee valgte at erstatte Discoverys kanaler i de faste TV pakker med 

primært kanaler fra Cmore. Det var ikke et valg som bestyrelsen var store fans af, men sikkert 

det muliges kunst for at kunne fylde pakkerne. Pakkepriserne som yousee ville opkræve 

antenneforeningerne forblev i ro men ikke sat ned! 

 

Bestyrelsen har dog igennem hele forhandlingsforløbet imellem yousee og Discovery stået 100% 

bag yousee da vi bakker helt og fuldt op omkring det frie valg da en binding af kunder til 

bestemte TV pakker ikke har en fremtid. Der er ikke for bestyrelsen nogen tvivl om at vi som TV 

seere, medlemmer af en antenneforening eller ej, på et tidspunkt i nær fremtid ender der alligevel 

uagtet at Discovery har forhalet denne proces for en stund; ikke aflyst den. Vi mener at vide at 

yousee vil fremsætte lignende krav til Viasat (NENT) og TV2 Danmark når der skal forhandles om 

priser og indhold i yousee’s TV pakker for 2021 og efter sigende er disse TV producenter mere 

villige til at indgå i dialog om dette.  

 

Pt. er der dog ikke udsigt til en forsoning imellem yousee og Discovery, hvilket betyder at 

Discoverys kanaler fortsat ikke vil være at finde i antenneforeningens udbud.  

 

Men lad os lige afslutningsvis i denne sag se på hvor mange seere der pt. er til Discoverys kanaler 

men med al respekt for, at der fortsat er interesse og seere til Discoverys kanaler (slide) 

  

Bredbånd fra eksterne leverandører på vores net 

Vi modtager i bestyrelsen hver uge henvendelser fra medlemmer som spørger til muligheden for 

at få internet via vort kabelnet, men fra tredjeparts leverandører. Den mest kendte 

tredjepartsleverandør er Fastspeed, som via massiv TV annoncering har 1000 mbit internet på 

hylden til markedets laveste pris, påstås.  

 

Fastspeed har jo-vist et produkt, men ikke et forsyningsnet at levere på. Vi i bestyrelsen har 

naturligvis være i dialog med flere at disse tredjepartsleverandører men er endnu ikke afklaret 

med blot at åbne vort net op og lade disse leverandører sælge bredbånd på vores net. For det 

første skal vi sikre os som forening, at vi kan styre hvem der begiver sig rundt på vort net, 

således vi ikke får ”spøgelseskunder” som vi ikke kan se og dermed opkræve kontingent hos.  

 



Dette er jo selvsagt vigtigt, da det jo er jer medlemmers kontingentkroner der sikrer at vi 

vedligeholder vort net til fremførsel af TV og internet signal. Alternativet ville være at vi 

simpelthen udhuler økonomien i nettet.  

 

Jeg vil dog gerne slå fast her, at vi som bestyrelse tror på at vi indenfor en årrække vil komme til 

at se mange operatører som leverandører på de net, såvel fiber som kabelnet, der ligger 

nedgravet landet rundt, hvorfor vi også selv deltager aktivt i dialogen med disse 

tredjepartsleverandører for at sikre vore medlemmer de bedste produkter til den laveste mulige 

pris. Kun ganske få antenneforeninger rundt om i landet har indtil nu åbnet deres net op for 

tredjeparts internetleverandører. 

 

Mailproblemer tunet.dk domænet 

De af vore medlemmer der har en emailadresse med efternavnet tunet.dk (tunet domænet) har i 

en længere periode i 2018 og 2019 oplevet ikke at kunne sende mails til modtagere med. bl.a. 

google mail, hvilket skyldtes en decideret ”sortlistning” af vort mailddomæne, som har været 

misbrugt til at udsende spammails i store mængder, derfor sort-listningen.  

 

Problemet er efter bestyrelsens opfattelse løst og der kan igen sendes mails til andre betydelige 

domæner. 

 

Pakkepriser (slide) 

Intet er som det plejer at være, i hvert tilfælde når vi taler priser på TV pakkerne. I 2019 fik de 

tradionen tro igen et lille opad som jeg også omtalte i vores beretning, men i 2020 er det gået stik 

modsat.  

 

Forklaringen på dette er at yousee for det første havde mere end svært ved at fastsætte de priser 

som antenneforeninger skulle betale dem for pakkerne, i det pakkeindholdet ikke stod klart 

grundet Discovery konflikten.  

 

Yousee valgte derfor at holde priserne for 2020 uændret overfor foreningerne. Dette kunne vi som 

foreningen også have valgt at gøre i vor prissætning overfor jer medlemmer. Vi valgte dog at gøre 

pakkerne billigere som det også fremgår at denne slide (slide) og samtidig runde prisen ned til 

noget kan huske, dvs. 2000 for en grundpakke, 4300 for en mellempakke og endeligt 6000 for en 

fuldpakke.  

 

Det betyder at vi tærer ganske lidt på foreningens økonomi, men vi mener i bestyrelsen at de 

opsparede midler i foreningen kasse ligeså godt kan komme vore medlemmer tilfgode, selvom det 

betyder et planlagt underskud i foreningen for såvel 2019 som 2020. Vi har heller ikke her 

modtaget klager over denne prisnedsættelse fra nogen medlemmer, men på den anden side ej 

heller ros; sådan er det nok når det drejer sig om opkrævninger. 

 

Infokanal nedlukket 

Vor Infokanal blev som omtalt på sidste års generalforsamling nedlukket primo 2019 og 

bestyrelsen har ikke modtaget mishagsytringer eller andre overgreb fra nogen medlemmer lige 

vedr. dette i hvert tilfælde, hvilket vi tager som udtryk for det rette valg vi der har foretaget. 

 

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 2020 med i refusionsopgørelsen hos 

advokaten eller ejendomsmægleren hvis I sælger huset, så I kan få refunderet jeres del af 

opkrævningen hos den nye ejer såfremt denne ønsker at fortsætte medlemsskabet af foreningen, 

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 2019 og første halvår af 2020. Sidst men ikke mindst 

tak til alle jer medlemmer der er mødt frem her i aften – for sammen står vi fortsat stærkest. 

 

Jeg overgiver hermed beretningen til spørgsmål og debat i salen 

 

 

Bestyrelsen 


