
Bestyrelsens beretning vedr. 2020 
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Net 
Torsdag d. 27. maj 2021 på ”DOMUS”, Vejle 
 
Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde, hvilket i praksis til 
sige siden den udsatte generalforsamling i 2020, mere præcist d. 19. august. 
 
På denne, sidste års generalforsamling, ligeledes i disse lokaler, var der mødt 26 
stemmeberettigede. 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig næstformand Michael Andersen, 
Klaus Lykkebo samt Helena Aarup-Madsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, hvorfor Henrik 
Aarup-Madsen opstillede og blev valgt. 
 
Jan Dyrmose Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Per Gad Rasmussen var på valg som revisor og blev genvalgt, vist nok in absentia 
Bent Brandt var siddende revisor for endnu et år på posten. 
 
Heidi Enemark blev herudover valgt som revisorsuppleant. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med en uændret 
sammensætning, nemlig med:  

 Undertegnede Lars Enevold Kristensen som formand  
 Michael Andersen, Adonisvej, næstformand 
 Klaus Lykkebo, Bakkelyparken, Søren Kromann Larsen, Ledavej samt Henrik 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 på Damhaven, men med ny ansvarlig i spidsen 
for regnskabet nemlig v/stats.aut. revisor Boye Graversen. 
 
Kabelnettet 
Der har siden sidste generalforsamling ikke været væsentlige, akutte kabelfejl, hvorfor omk. også 
har kunne holdes nede på et fornuftigt niveau. Til gengæld er antallet af påkørsler af standere og 
forstærkerskabe steget betydeligt ift. hvad vi normalt ser. Om folks køreegenskaber er blevet 
ringere skal jeg være usagt, men det tyder på at de fleste påkørsler faktisk sker ved bakning af 
køretøj. Om der er kommet flere kvinder på vejene, skal jeg lade være usagt (spøg til side), men 
I ca. halvdelen af tilfældene er det dog lykkes foreningen at pågribe skadevolder, mens det i 
andre tilfældet desværre havner som en omkostning for os. 
 
Kontingentopkrævning 
Kontingentopkrævning sker nu halvårligt som standard for alle medlemmer og for de som ønsker 
det lidt mere lempeligt er det fortsat muligt at dele den op kvartalsvis imod et gebyr på 50,- kr pr 
opkrævning. 
 
 
 



Antal medlemmer (slide) 
Pr. dd. er vi i foreningen 1.226 medlemmer. Det er et fald på 2% ift. pr. 19 august 2020, dvs. ved 
sidste generalforsamling. 
Som det fremgår af oversigten her sker der fortsat en stor glidning imod det rene 
bredbåndsprodukt ”Bredbånd Only”, som er steget med 35% tilslutning på trekvart år. Den 
største ”pakkeflugt” er sket fra Fuldpakken, som har mistet 9% tilslutning i samme periode.  
 
Direkte adspurgt er det da heller ingen hemmelighed at bestyrelsen ofte har anbefalet 
medlemmerne Mellempakken, fremfor Fuldpakken, med mindre man har haft megen hang til 
forskellige filmkanaler, som reelt udgør forskellen på de 2 pakker foruden en prisforskel på 1.800 
kr. årligt.  
 
Bestyrelsen har ofte anbefalet Mellempakken med Bland Selv som et godt valg og dette produkt 
bliver ikke mindre interessant nu da der kan tilkøbet ekstra kanaler ovenpå dette. Det vil 
næstformanden præsentere for jer her efter beretningen. 
 
Gigaspeed og generelt 
Vi har nu i snart et år leveret internet på 1 giga (også kendt som 1000 megabit). Noget tyder på 
stor stabilitet på disse forbindelser da bestyrelsen kun ganske lidt har været inddraget i problemer 
ift. disse høje hastigheder.  
 
Det endnu mere positive er, at prisen faktisk er nedsat betydeligt for 1 gigaspeed forbindelsen, 
men også de øvrige bredbåndshastigheder er blevet attraktivt prissat de seneste måneder. Det 
betyder at vi har fået taget noget af trykket ift. medlemsønsker om at lukke 2. parts 
internetudbydere ind på vores net, som var et varmt emne i 2020 og et emne som vi også talte 
længe om i vores beretning sidste år. 
 
Pakkepriser (slide) 
Traditionen tro har de priser vi afregner for TV pakkerne til yousee fået det årlige nyk opad for 
2021, fristes man til at sige. TV pakkerne er som gns. for de 3 pakker steget med 4,7%. 
 
Bestyrelsen har dog valgt at holde pakkepriserne i ro for 2021 med undtagelse af Fuldpakken som 
er steget med 100-, kr.  
 
Denne manglende overvæltning af omkostninger på vore medlemmer sker med åbne øjne, da 
foreningens økonomi fortsat er i topform og med negative renter på indeståender synes 
bestyrelsen at pengene skal tilbage i medlemmernes lommer i videst muligt omfang, naturligvis 
fratrukket det som bestyrelsen mener skal tjene som polstring af foreningen til planlagte og 
uforudsete udgifter.  
 
Det kunne omfatte udvidelse af dækningsområdet f.eks. ved nyudstykninger. 
 
Er antenneforeningerne truet? (slide) 
Hvis man isoleret anskuer medlemsudviklingen og fremskriver denne lineært, så kan man godt få 
den tanke, ja. Svaret er dog ikke helt så enkelt.  
 
Mange antenneforeninger er skrøbelige størrelser med vigende medlemstal, som vi i bestyrelsen 
mener skyldes at kvaliteten af nettet og dermed ofte udbuddet er ringe og det er derfor 
selvforstærkende for de pågældende foreninger. Der er simpelthen ikke penge i kassen til at 
foretage de investeringer der er nødvendige for f.eks. at levere et godt bredbåndsprodukt.  
 



Det lokale eksempel i Vejle er foreningen Antennelauget Pedersholm, som nedlagde selv så sent 
som ultimo marts i år. Foreningen havde et medlemstal på beskedne 350 medlemmer og ligner 
godt min beskrivelse af de skrøbelige foreninger som ingen fremtid har; på egen hånd i hvert 
tilfælde. 
 
Fremtiden for medlemmerne af f.eks. Pedersholm er individuelle aftaler med kommercielle 
aktører, hvilket IKKE gør produkterne billigere og ikke nødvendigvis bedre, heller. 
 
I Trædballe Uhrhøj Net står vi med et toptunet anlæg som lever op til alle aktuelle krav til 
fremføring af TV og datasignaler (internet). Desuden er foreningsøkonomien god, dog med 
sivende kassebeholdning forstået derhen at vi reelt leverer pakkerne billigere til vores medlemmer 
end vi køber dem ind. Det håber vi på forsamlingens opbakning til. 
 
Som det fremgik at en tidligere planche sker der fortsat en stor glidning imod rent bredbånd, dvs. 
uden køb af TV pakker. Det forhold kender yousee naturligvis alt til og har da også lanceret et TV 
og streamingprodukt i efteråret 2020, kaldet YouTV, som medlemmer af vores foreningen jo reelt 
kan købe uden om vores forening da det er baseret på ren streaming og ikke faste TV pakker. 
Antenneforeningernes væsentligste aktiv er jo at være netejer og dermed tilbyde adgang til 
internettet, hvor andre aktører derefter leverer indholdet, dvs. streaming. 
 
Derfor er det for bestyrelsen heller ikke en umulig tanke, at flere foreninger fremadrettet vælger 
selv at tilbyde bredbånd til medlemmerne som kerneproduktet, hvor avancerne er til et få øje på, 
simpelthen fordi alternativet er ingenting. 
 
Vores forening har dog et godt samarbejde med yousee og en aftale som løber nogle år endnu 
hvorfor dette jo ikke er brandaktuelt for os pt.. Vi mener også at vi fortsat har rette varer på 
hylderne med yousee, som leverandør af det største underholdningsunivers i DK. 
 
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 2021 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 2020 og snart første halvår af 2021. Sidst men ikke 
mindst tak til alle jer medlemmer der er mødt frem her i aften – for sammen står vi fortsat 
stærkest. 
 
Det var afslutningen på bestyrelsens beretning og jeg giver hermed ordet tilbage til dirigenten 
 

Bestyrelsen 


