Beretning 2015/2016
Planer for fremtiden

2015 har egentlig været et ganske atypisk år for foreningen, som nævnt i beretning
sidste år forventede vi at Bredbånd Nord ville begynde at grave i Ålbæk for
nedlægning af fiber, og det gjorde de så.
Skrækscenarier fra andre antenneforeninger kom op i hovedet, nogle steder var det
gået så galt at 75 % af medlemmerne var skiftet til det nye selskab andre steder
mindre men næsten alle steder var der tale om stor nedgang i medlemstal, så nu var
gode råd dyre. Vi har i samarbejde med Trionet og Expert tidligt på året lagt en
strategi for hvordan vi kunne holde vores forening intakt, og efterfølgende er der
blevet brugt meget tid og mange penge på at holde på medlemmerne, vi har jo en
aftale med Trionet om et beløb hvert år til markedsføring, disse penge blev
udelukkende brugt til at komme Bredbånd Nord i møde, vi lavede samarbejde med
foreninger i byen for at markere at det er sammen vi står stærkest.
Resultatet af vores anstrengelser kan nu ses vi har netto mistet 32 medlemmer ( ca.
3%) i foreningen, og i skrivende stund er der nogle der allerede er kommet tilbage,
det har været i byen vi har haft størst tilbagegang, men denne er modvirket af
fremgang i sommerhusområdet. Vi har mistet lidt flere internetkunder hvor man
fortsat får tv fra foreningen.
Skal vi se på det positive i Bredbånd Nords tilstedeværelse i byen, må det være at
der nu er muglighed for at kunne vælge kanaler efter behov dersom man vælger at
være kunde ved Bredbånd Nord. Dette gør at vi i foreningen kan koncentrere os om
at levere flow-tv til billig pris, vi har i det forløbne år været i dialog med Viasat og
SBS, deres priser for kanaler ved fritvalg og deres krav til pakketering gør at vores
pakke 1 vil stige ganske væsenligt, det er bestyrelsen opfattelse at de mange ikke
skal betale for at nogle få kan få deres ønske om fritvalg opfyldt.
Vi har søsat pakke 0 en løsning der udelukkende leverer internet, kontingent til
foreningen er som almindelige medlemmer.

Vi har indgået aftale med TV2 om levering af TV2 Play og der dd 21 tilmeldt denne
ordning.
Der har i det forløbne år været konflikt mellem SBS og Canal Digital hvilket gjorde at
tv-signal fra SBS blev lukket i 11 dage, vi nåede at lave et arrangement med Trionet
så denne lukning af signaler ikke kom til at påvirke foreningen.
Vi har i det forløbne år haft nogle nedbrud på både tv og internet, dette er altid
beklageligt og ingens ønske, vi har måske ikke være gode nok til at informere hver
gang, dette vil vi alle prøve at forbedre, her skal der også lyde en opfordring til at
tilmelde sig foreningens SMS-tjeneste hvor vi så hurtigt som muligt vil sende besked
om nedbrud m.m. på den positive side kan vi konstatere at det ikke i noget tilfælde
har være i vort eget anlæg fejlen skulle findes.
Bestyrelsens planer for fremtiden kan ridses op som følger.
Vi udvider vort anlæg med sommerhusområdet mellem golfklubbens baner og
Råbjergvej efter kraftig opfordring fra såvel enkeltpersoner som
grundejerforeninger, dette arbejde er i gang og forventes afsluttet i foråret.
Vores kontrakt med Trionet både på tv og internet udløber i efteråret 2017 og
bestyrelsen har valgt at opsige begge kontrakter, dette kun for at stå mere fri i
forhold til ny kontrakt/leverandør.
Expert og de ansatte her, har ydet foreningen en stor hjælp med teknisk assistance
og videndeling, for dette skal der herfra lyde en tak.
Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og vores forretningsfører for et godt og
konstruktivt samarbejde i året der er gået.
Med disse ord overgir jeg beretningen til generalforsamlingen.

Mogens Brun

