
Beretning 2018/2019 

Planer for fremtiden 

 

 

Vi har i det forløbne år brugt meget tid på at få alle de systemer op at køre, der har 

været problemer med indgående spam-mails, dette har vi nu rimeligt styr på, det er 

dog således at spam aldrig helt kan undgås, men oplever man meget spam skal man 

ikke tøve med at kontakte bestyrelsen eller Expert, lige så har vi haft udfordringer 

med vores udgående mails, der er nogle mailservere der har opfattet bl. a. fakturaer 

som spam, det har været en lidt længere proces at få dette tilpasset men nu ser det 

ud til at virke. 

Disse mailproblemer samt indkøring af nyt bogholderi har desværre resulteret i fejl 

som har betydet at medlemmer er blevet rykket for betaling uden grund, vi 

undskylder for de ubehageligheder dette har medført. 

Som det kan ses af regnskabet har vi i 2018 haft et mindre underskud på vores drift, 

dette er kommet ved at vi har følt det var en nødvendighed at tage kampen op med 

Eniig omkring kabellægning i sommerhusområderne, dette har været en bekostelig 

affære men på den lange bane tror vi på at det ville kunne betale sig, det har lige her 

og nu betydet at vi har beholdt vores kundeandel i områderne.  

På trods af driftsresultatet har vi nedskrevet vores kassekredit samt overholdt vores 

forpligtigelser til leasingselskab og forventer at være gældfri ved udgangen af 2020. 

Sammenligner vi med andre foreninger der har valgt at stå på egne ben, er det helt 

normalt at man har tre magre år, og først herefter kan man begynde at se fordelene.  

Vi føler at vi nu har et udbud af tjenester der lever op til de krav samfundet har i 

dag, og vi prøver at følge med ved at være representeret i de erfagrupper og møder 

der er relevante, ligesom vi deltager i de kurser der henvender sig til foreninger af 

vores kaliber. 



TV: Der er ikke sket nogle ændringer det sidste år, dette må alt andet lige betyde at 

kanaler og udbud lever op til folks ønsker, dette også set i lyset af at der ikke er 

forslag til ændringer. Vores opfattelse er at signal er i orden uden flere udslag end 

det må forventes. 

TV2 PLAY : Vi har som det nok er alle bekendt indgået aftale med TV2 om at levere 

Play i foreningsregi dette gør at man kan modtage PLAY til langt under markedspris. 

Der er pt ca 40 medlemmer der modtager PLAY. 

Playmaker: Vi har i det forløbne år lavet det således at medlemmer uden internet 

kan købe en stand-by løsning uden at få modem udleveret, de vil så få en kode til 

Playmaker og bruge den som andre, ellers synes vi at produktet er blevet rigtig godt, 

og efter det er blevet så det kan bruges i hele EU tror jeg mange har stor glæde af 

produktet. 

Internet: Vi har haft et år uden de store problemer. Der har ikke været andre udfald 

end dem der kan forventes. 

Vi har tilrettet enkelte produkter og fået en hastighed der hedder 50/50, dette er 

tilsyneladende et populært produkt, der er flere der ændrer hastighed til netop 

denne. 

Vi kan i dag levere 300mbit men er i dialog med Infowise om mulighed for at øge til 

500 mbit. Dersom der skulle opstå efterspørgsel. 

IP telefoni: Et produkt der tilsyneladende hviler i sig selv, Evercall som er vores 

samarbejdspartner oplever ingen problemer med telefoni og antal opkoblinger er 

meget stabilt. 

Fremtiden er svær at spå om, men der nogle ting der er lagt fast allerede nu. 

Playmaker vil blive udvidet med en kanal a´la Netflix, det er Canal Digital der i 

samarbejde med FOX vil kunne tilbyde denne tjeneste, vi vil så kunne se serier og 

film uanset om man har pakke 1-2 eller 3 på sit tv. 

Husk at playmaker er tilgængelig på både telefon og tablet blot du har tilgang til wii-

fi. Blot til orientering er der nu 16.000 der ser Playmaker i foreninger tilknyttet Canal 

Digital. 



Vi har i samarbejde med Evercall fået muligjhed for at levere mobiltelefoni til vore 

medlemmer, der vil i løbet af kort tid komme opslag på hjemmesiden med priser og 

andre vilkår. 

Vi er i dag en forening der er leveringsdygtig i næsten alle former for informations- 

og kommunikations systemer og vi føler at vi er godt rustet til fremtiden, det må 

være en fordel for alle at vi kan levere bredt. 

Der vil D 21/22 Maj blive afholdt infodage i henholdsvis Ålbæk og Jerup hvor vore 

samarbejdspartnere vil komme og fortælle om muligheder i vores forening, mere 

om dette på hjemmeside og anden info. når vi er klar. 

På næste års generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge en del 

vedtægtsændringer, da de nuværende ikke helt lever op til virkligheden. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og forretningsfører for et godt og konstruktivt 

år, Expert får tak for hjælp, assistance, rådgivning samt god service. 

Foreningen skylder også vore samarbejdspartnere tak for hjælp med drift samt 

udvikling af foreningen. 

Jeg vil opfordre til at man kommer med kritik, positiv som negativ vi kommer længst 

med samarbejde 

Med disse ord overlader jeg min beretning til generalforsamlingen. 

Ålbæk D. 10-04-2019 

Mogens Brun 


