
Beretning 2016/2017 

Planer for fremtiden 

 

 

2016 har været et roligt år i vores forening, der har ikke været mange forstyrrelser 

hverken på tv eller internet. 

Vi har ikke haft større reparationer eller investeringer, hvilket også kan ses på vores 

regnskab, der i år viser et fint overskud, dette vil forretningsføreren komme ind på 

under fremlæggelse af regnskab. 

Vi blev i 2016 færdig med kabellægning i sommerhusområdet ved golfklubben og 

har først på året i år udvidet med Skovduevej , der er ikke planer om yderligere i år, 

men kommer der forespørgsler tager vi dette op til overvejelse. 

Bestyrelsen har i det forløbne år engageret sig i FDA samt div. Seminarer, mest 

omkring fremtidens tv-kiggeri samt brug af internet, tendensen er at færre ser flow-

tv og flere vælger at streame og se tv på de tider de har lyst og tid, dette giver vores 

forening visse udfordringer, som vi har med i vores overvejelser om fremtiden. 

Vi har i april holdt et arrangement i Jerup hvor der var mulighed for at få besvaret 

spørgsmål om tv og internet, og så krydrede vi eftermiddagen med åben pølsevogn. 

2016 blev året hvor vi opsagde vores kontrakt med Trionet både på tv og internet, 

dette blev gjort for at være frit stillet i forbindelse med nye forhandlinger, det viste 

sig at Trionet under alle omstændigheder ville ophøre med at eksistere når vores 

kontrakt med dem udløb, så det var kun et spørgsmål om hvem der opsagde 

kontrakten først. Bestyrelsen har været til infomøder med Canal Digital, You-See 

samt Stofa, og vi arbejder videre med de oplæg som der her er fremkommet, ligeså 

ser vi på muligheden for selv at levere tv samt internet men der er et stykke vej 

endnu inden vi er klar med et oplæg, input fra generalforsamlingen vil blive 

modtaget med tak, ligesom gode ideer gerne modtages i tiden efter 

generalforsamlingen, det er vigtigt at så mange som muligt giver deres mening til 



kende, vi skulle gerne have den bedste løsning for os alle.  Det er dog således at vi 

skal være klar med en beslutning senest 1. august da det tager ca. 3 mdr. at 

ombygge hovedstationen uanset hvad vi vælger. 

Det er bestyrelsens hensigt at vi i efteråret holder et par infoaftener hvor det nye 

oplæg vil blive presenteret. 

Vi har i bestyrelsen talt om det er nødvendigt at indkalde til generalforsamling i 

dagspressen, vi er dog en forening der lever af informationer, vi vil nok tage det med 

som et punkt på dagsorden til næste år, men nu er der da så tid til at tænke over 

konsekvens mm.  

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i året, 

Forretningsføreren har i året holdt et vågent øje med vores financer hvilket er et 

vigtigt arbejde da det er mange penge vi har over kassen i løbet af et år, Experts 

personale har sædvanen tro været en god støtte gennem hele året, tak for det. 

Med disse ord overlader jeg min beretning til generalforsamlingen 

 

Ålbæk 27-04-2017 

Mogens Brun  


