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2012 0G 2013 HAR FOR FORENINGEN VÆRET ET BEGIVENHEDSRIGT OG TURBULENT 

ÅR, MED MANGE UDFORDRINGER BÅDE HVAD ANGÅR TV SÅVEL SOM INTERNET. 

Bestyrelsen besluttede på et tidligere tidspunkt at vi ikke kunne være tjent med at 

have en internet forbindelse der både var ustabil og efter vor tids krav alt for 

langsom, det var helt umuligt at få Dansk Kabel TV til at gøre noget ved sagen og 

bestyrelsen besluttede derfor at kontakte andre udbydere for at få tilbud og 

løsningsmodeller herfra, da det senere har vist sig at Dansk Kabel TV er blevet 

opkøbt af You See kan man måske godt forstå deres modvilje til at hjælpe os. 

Vi kontaktede You See, Stofa, Skagen Antennelaug, og GC-BO for at høre hvad de 

hver især kunne tilbyde os. De 2 største nemlig You See samt Stofa havde helt klart 

nogle fordele i kraft af deres størrelse alene, blot gik det efterhånden op for 

bestyrelsen at begge selskaber ret hurtigt havde til hensigt helt at overtage driften 

af vores forening, hvorved vi havde mistet en stor del af medlemmernes indflydelse 

på programflade mm, ligesom de ville nedlægge vores hovedstation og drive alt fra 

deres hovedstation, dette ville jo være som at få hjertet bortopereret. Skagen 

antenneforening havde en hensigt om at kunne levere både tv og internet til andre 

foreninger men var ikke klar med en løsning på daværende tidspunkt. Sluttelig talte 

vi med GC-BO som efter vores mening havde en fornuftig tilgang til vores forening, 

her kunne vi køre foreningen videre som altid og selv sammensætte vores pakker på 

tv-siden, yderligere kunne vi få internetforbindelser helt op til 100 mbit og på sigt 

være istand til at kunne vælge kanaler individuelt, vores hovedstation ville de ikke 

røre ved blot opsætte det udstyr der var nødvendigt for at kunne drive det nye 

internet. Efter flere forhandlinger med GC-BO nåede vi til enighed om at indgå i et 

samarbejde omkring internet samt tv leverencer. 



Det var desværre sådan at vi kontraktlig var bundet til Dansk Kabel TV for 3 år fra d 

01-01-2013 og den eneste måde at kunne komme ud af denne kontrakt var at betale 

kr.  240.000,00, dette ville gøre ondt men ved at genforhandle kontrakten med GC-

BO, og ved at hæve prisen på internet kunne vi betale dette over tre år, vi ville 

stadig have billigere internet end det vi kom fra så vi besluttede at det var det værd, 

opsagde vores kontrakt med Dansk Kabel TV og skrev under på kontrakt med GC-BO. 

I efteråret blev der afholdt 2 informationsmøder på skolen, og det var rigtig godt at 

se så mange havde interesse for det der skulle til at ske, det blev 2 gode aftener med 

mange relevante spørgsmål, som vi håber hjalp lidt hen ad vejen. 

Så kom den store dag og med den de mange problemer, at der ville komme 

problemer kom vel ikke bag på nogen, men at de skulle få det omfang må vi 

indrømme kom bag på os, om vi ikke var gode nok i bestyrelsen til at forudse det der 

kom, jo det kan man jo sige, og det er jeg ked af, historien kender vi jo alle, der blev 

arbejdet både dag og nat på at løse problemerne, og bedst som vi troede at det hele 

kørte kom der blot nye problemer ned over os, helt galt gik det da vi skulle have det 

digitale spejl på vores tv op at køre, det viste sig at nogle de kort der skulle dekode 

kanalerne var forældede og disse var der leveringstid på, så fik vi pixeleringer på alle 

kanaler, dette viste sig at være en modtager der var defekt men kun i den ene 

halvdel, så når man fejlsøgte på den kunne man ikke se fejlen, vi måtte også 

igennem en ny søgning hvilket vi ikke havde forventet, alt i alt et skifte der gerne 

måtte have gået lidt mere gelinde, det var ikke nogen god oplevelse for nogen 

parter, alle må siges at have lidt under processen, det eneste gode der kom ud af 

det hele var at jeg lærte at tale telefon i stereo. Oveni det hele fik vi så en snestorm 

der først lagde det digitale spejl ned og derefter det analoge signal, så kunne vi 

næsten ikke bære mere. I dag synes jeg at såvel internet og tv kører fornuftigt, der 

er stadig lidt tilpasning men det synes at løse sig efterhånden. Vi har jo nok mistet 

nogle medlemmer på grund af de uregelmæssigheder der har været, til gengæld har 

vi fået flere ved at kunne tilbyde et bedre produkt. 

Vi er blevet færdige med den planlagte udvidelse af anlægget på Musvågevej, og har 

derude fået et fornuftigt medlemstal. 

Der er blevet arbejdet med Docis 3 overalt på nettet og dette har også givet 

forstyrrelser men det skal jo være skidt før det bliver godt. 



Der er ikke planer om de store anlægsarbejder i nærmeste fremtid, vi har 

forespørgsler fra flere af sommerhusområderne ude ved Lodskovvad, men afventer 

at se hvor mange potentielle kunder der er i området. 

Der har i det forgangne år været en spændt situation i vores paraplyforening FDA, 

dette ser ud til at være et overstået kapitel, og det kunne også se ud som om FDA er 

kommet stærkere ud af situationen. Vi har herfra støttet foreningen i dens arbejde. 

Vi har fået et anlæg der er klar til at modtage de ting der måtte komme i fremtiden, 

her tænkes specielt på fritvalgskanaler og betalingsfilm, vi er ifølge FDA på forkant i 

forhold til mange andre foreninger på vores størrelse. 

Til sidst vil jeg takke Karsten Hemmingsen for assistance gennem året også med 

emner der måske ikke faldt naturligt ind under hans område, og ligeså en tak til hele 

Expert for rådgivning, tålmodighed og hjælp gennem hele denne turbulente periode. 

Selvom mange har haft en efter deres mening dårlig oplevelse med GC-BO vil jeg 

gerne sige at der også har været mange positive, specielt har det aldrig skortet på 

vilje til at løse problemerne vi har haft. 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til forsamlingens videre behandling 
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