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Kalenederen siger at der er et år siden vi var her sidst, det føles som var det i går, 

måske fordi der er sket så meget i vores lille forening det forgangne år. 

Hele sommeren 2017 gik med forhandlinger og overvejelser om hvad vi skulle med 

hensyn til tv og internet der var mange input fra alle udbydere, dog kunne vi tidligt 

se at vi for at beholde vores selvstændighed måtte se bort fra de store udbydere 

som You-See og Stofa, hvis vi havde valgt at fortsætte med dem ville vi være bundet 

af et fast program udbud og dette var alle medlemmer enige om ikke var et 

alternativ. 

Det har været et ønske fra dag et at pakke 1 eller grundpakken skulle friholdes for 

andre betalingskanel end tv 2, dette for at holde prisen helt i bund, det viste sig at 

det blev en svær kamp med Viasat at leve op til dette krav, de mente at der som et 

minimum skulle en kanal fra deres hovedkanaler (tv3) i pakke1, det lykkedes efter 

pres både fra antenneforening samt med hjælp fra Canal Digital at få dem til at 

opgive dette krav. 

Til slut fik vi en aftale på plads med udbyderne hvor der kun var enkelte krav til 

vores pakkesammensætning, vi er dog som alle andre foreninger der har WEB-TV, 

bundet af krav fra tv2, SBS samt Viasat, disse krav hænger sammen med brug af 

Playmaker og dertil hørende fritvalg, det er således meget få kanaler der 

er fastlagt af udbydere, men det er kanaler vi ikke kan flytte på hvis vi 

ønsker Playmaker, vi indgik herefter aftale med CD om levering af signal 

igennem fiber fra deres hovedstation. 



I forbindelse med skift af udbyder lovede vi på et infomøde at foreningen ville 

hjælpe med skift af modem mm dersom dette voldte problemer, vi 

havde nok ikke forestillet os at det ville få et omfang som tilfældet var, 

ligesom at det ville strække sig over 6-7 måneder, men vi håber at alle 

har fået den hjælp til skiftet der var nødvendig, der har været delte 

meninger men vi håber at vi nu er klar til at se frem.  

Playmaker er web-tv altså et produkt der er hængt op på internettet, vi betaler et 

beløb til CD for at få denne ydelse, dette beløb dækkes udelukkende af 

indtægter fra internet, vi skal betale kopydan for brug af Playmaker og 

skulle denne ydelse være frit tilgængelig for alle i foreningen skulle vi 

betale kopydan for alle medlemmer, i bestyrelsen var/ er vi af den 

opfattelse at man for at få adgang til web-tv skal have pakke 1 samt 

internet i foreningen, hvis ikke ville medlemmer med internet skulle 

betale for dem som ”kun” har tv. Skulle generalforsamlingen være af 

anden mening må vi tage sagen op her.  

Med hensyn til internet var processen omkring valg af fremtid ikke vanskelig, der er 

så indlysende fordele ved selv at drive internet, til trods for en stor 

investering i ny hovedstation vil vi indenfor de næste 3 år se at der er 

store fordele, dette kunne være ved mere hastighed, lavere kontingent, 

eller helt nye tiltag, vi er i hvert fald bedre rustet til fremtiden end 

tidligere. 

Der har både med tv og internet været startproblmer og ting ingen havde forudset, 

men alt i alt synes jeg vi er ved at være i mål, vi har en fin drift på nettet 

og tv problemer er løst hen ad vejen, og så er vi lovet endnu bedre signal 

i løbet af vinterhalvåret. 

I 2017 overtog vores forening hele leverancen af tv og internet til Palm-City i 

Frederikshavn, ligesom vi har kabler til Sea-Tower, vi leverede indtil 

overtagelsen signal mod et mindre fee nu har vi overtaget hele 

infrastrukturen, et godt signal for byen at vi er med og nu leverer fra 

Hulsig til Frederikshavn, ligesom det er en god fremtidsinvestering for 

foreningen. 



Fremtiden byder på udvidelser i sommerhusområdet ved Oksevej og tilstødende 

områder, ligesom nogle områder i Hulsig er under overvejelse, der er 

dog ikke på nuværende truffet endelig beslutning om nogle af 

områderne. I bestyrelsen arbejder vi videre for at sikre os at vi har den 

bedste løsning til alle medlemmer, og i den forbindelse er vi i FDA regi 

indgået i en erfa-gruppe der arbejder med fremtiden for selvstændige 

antenneforeninger 

Vi har nu mulighederne for at stå stærkere end nogensinde, alt nyt udstyr er af en 

sådan beskaffenhed at vores fremtid teknisk og økonomisk ser godt ud. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen, forretningsfører samt Expert for et godt og 

konstruktivt samarbejde i året der er gået, vi har nok gensidigt trukket 

lidt hårdt på tålmodigheden i perioder, også en tak til CD for input og 

hjælp til implementering af tv og web-tv. 

Til de mange medlemmer der har henvendt sig i året med kritik og ros vil jeg også 

sige tak, det er skønt når man kan mærke at man tænker over sagerne 

og kommer med forslag til forbedringer.  

Med disse ord overlader jeg min beretning til generalforsamlingen 

 

Ålbæk 18-04-2018 

Mogens Brun  


