Bestyrelsens beretning vedr. 2021
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Net
Onsdag d. 16. marts 2022 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 2021, mere præcist d. 27. maj, pga. forsamlingsforbud
grundet Corona.
På denne, sidste års generalforsamling, ligeledes i disse lokaler, var der mødt 26
stemmeberettigede. 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig formand Lars Enevold
Kristensen og Søren Kromann. Begge opnåede genvalg.
Jan Dyrmose Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Bent-Erik Brandt var på valg som revisor og blev genvalgt.
Per Gad Rasmussen var siddende revisor for endnu et år på posten.
Heidi Enemark blev herudover valgt som revisorsuppleant. Heidi er imidlertid blevet indkaldt til
revision af årsregnskabet for 2021, da Per ikke havde mulighed herfor af personlige årsager.
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 AarupMadsen, Adonisvej, som bestyrelsesmedlemmer.

Administrationen
Vor administration som foretages af Dansk Kabel TV, som nu har ændret navn til ”DKTV” og
fortsat har til huse i Esbjerg kører fortsat upåklageligt. Vi hører naturligvis gerne fra jer
medlemmer såfremt I ikke deler bestyrelsens opfattelse heraf.
Vort årsregnskab udarbejdes fortsat af Beierholm på Damhaven, med stats.aut. revisor Boye
Graversen i spidsen.
Kabelnettet
Der har siden sidste generalforsamling ikke været væsentlige, akutte kabelfejl, hvorfor omk. også
har kunne holdes nede på et fornuftigt niveau.
Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævning er nu de seneste 2 år sket 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. Det er der en del der faktisk har valgt.
Antal medlemmer (slide)
Pr. dd. er vi i foreningen 1.168 medlemmer. Det er et fald på 5% ift. Maj 2021, dvs. ved sidste
års sene generalforsamling.
Som det fremgår af oversigten her sker der fortsat en glidning imod det rene bredbåndsprodukt
”Bredbånd Only”, som er steget med 21%’s tilslutning siden maj i fjor. Den største ”pakkeflugt” er
sket fra Grundpakken, som har mistet 11% tilslutning i samme periode. Tidligere så vi den største
glidning fra Fuldpakken

Gigaspeed og generelt
Vi har nu i snart 2 år leveret internet på 1 giga (også kendt som 1000 megabit). Gigaspeed er i
dag blevet normen for mange medlemmer, selvom også mindre hastigheder kan gøre det tilpaset
behovet.
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for at åbne nettet for 3. parts internetudbydere, hvilket vi
dog fortsat har valgt ikke at gøre. I praksis betyder det at vi lukker fremmede internetudbydere
ind som leverandører på vort net og disse betaler så en månedsleje til foreningen for dette. Der
findes i skrivende stund 15-20 af disse 3. parts internetudbydere som ligger og konkurrerer på
laveste pris, mens kundeservicen måske ikke helt står mål hermed. Den risiko for et dårligere
bredbåndsprodukt har vi i bestyrelsen fravalgt, hvilket i praksis betyder at yousee fortsat er den
eneste leverandør af internet til vore medlemmer.
Det positive i den historie er også at yousee har slebet kniven ift. skarpe priser på bredbånd til
vore medlemmer. Aktuelt kører vi kampagnepriser som matcher de laveste i markedet og vi bilder
os ind man ikke skal undervurdere den kundeservice vi sammen med yousee kan og skal levere til
jer medlemmer, herunder mulighed for fysisk fremmøde og problemløsning, i yousee butikken i
Søndergade.
Pakkepriser (slide)
Traditionen tro har de priser vi afregner for TV pakkerne til yousee fået det årlige nyk opad for
2022, fristes man til at sige. TV pakkerne er som gns. for de 3 pakker steget med 4,7%.
For kontingentåret 2021 valgte vi i Bestyrelsen stort set at friholde jer medlemmer for
prisstigninger på TV pakkerne. Denne model har vi delvist gentaget for kontingentåret 2022, hvor
Grundpakken og Fuldpakken dog har fået lidt større stigninger end Mellempakken. Det betyder at
vi igen i 2022 tærer lidt på foreningens formue da vi jo reelt opkræver mindre i kontingent hos
vore medlemmer for pakkerne end vi sender videre til yousee. Dette afspejles også i det budget vi
fremlægger senere i dagsordenen, som udviser et foreslået, kontrollere underskud. Vi er dog som
foreningen fortsat bundsolid, så vi mener bedre pengene ligger i jer medlemmers lommer end på
foreningens bankkonto, hvor de også er udsat for bankernes negative renter.
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 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 DKTV
for et fortsat godt samarbejde i 2021. Sidst men ikke mindst tak til 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

