Bestyrelsens arbejde i 2017
Indledning:
Det har været et spændende men også arbejdsomt år, vi har haft 6 bestyrelsesmøder i 2017.
Derudover forhandlings og orienteringsmøder i forbindelse med kontrakt forhandlinger.
Og det har også været året hvor vi må konstatere, at vi har kunnet fastholde vores medlemstal
stabilt. Hvilket i disse tider faktisk er ret godt. Men som vi i bestyrelsen opfatter som en udbredt
opfattelse af, at produktet og vores antenneanlæg er, hvor det skal være.

YouSee

Året 2017 var også året, hvor vores 5 års kontrakt med YouSee enten skulle fornyes eller afsluttes
og noget andet sættes i stedet.
Som det fremgik af formandsberetningen 2016 var der i efteråret 2016 løbende kontakt med
andre udbydere ud over YouSee, specielt Stofa var i vores søgelys.
Men da det endelige opløb af undersøgelserne fandt sted, måtte vi konstatere, at vi igen vil
forlænge vores samarbejde med YouSee.
YouSee er førende i branchen, og de har indset, at udviklingen går fra TV pakker over mod bland
selv koncepter eller streaming. Disse krav har de taget til sig og udvikler løbende.
Prøv f.eks. at høre hvad du kan med en YouSee TV-boks:
Med en YouSee Tv boks kan du:
• Se Tv
• Optage programmer
• Sætte live-Tv på pause
• Gå i Tv-arkivet
• Se tidligere programmer eller film der er optaget
• Starte forfra
• Gå i Tv arkivet
• Se YouSee film og serier
• YouSee musik
• Hører radio
Og da vi samtidig har forhandlet os til et rigtigt godt resultat økonomisk, var der ingen tvivl i
bestyrelsen, vi har forlænget samarbejdet fremadrettet de næste 7 år.
Det er samtidigt lykkedes os at få en aftale, så vores kabel netværk opgraderes til Docsis 3,1 også
kaldet Gigabredbånd, uden omkostninger for foreningen, en kæmpe stor besparelse.
Her er de faktiske forbedringer.
• Et skarpere og mere stabilt tv-signal
• Et netværk som er klar, når tv-selskaberne viser programmer i den nye 4k og 8k UDHstandard
• Det bedste bredbåndssignal med adgang til Gigabredbånd
• Et homogent netværk med hurtigere fejlfinding og nemmere vedligeholdelse
• Hastigheder op til 1000Mbit med YouSee bredbånd. Inkl. Mulighed for samme up-og
downloadhastigheder fx 500/500 Mbit.

Desværre har vi i vores kontrakt forhandlinger ikke kunnet få forhandlet priserne yderligere ned
på vores TV produkter, det skyldes, at de i forvejen er forhandlet så langt ned, som det er muligt,
set i forhold til foreningens størrelse, vi er jo ”kun ca. 500 medlemmer”.
Bestyrelsen har derfor truffet den beslutning, at vi i stedet vil forære alle vores medlemmer
muligheden for at opleve det tv univers som YouSee tilbyder, hvis man har en TV boks fra YouSee.
Vi har i 2017 udleveret til alle medlemmer der måtte ønske dette en gratis tv boks gældende for
de næste 3 år. Nr. Broby Antenneforening betaler lejen i disse 3 år direkte til YouSee, en
omkostning der beløber sig til ca. 60.000 kr. pr år i de tre år aftalen løber.
Herefter er det muligt at leje boksen fremadrettet på meget fordelagtige betingelser.
I år har vi også forhandlet os frem til muligheden for at man kan købe bredbånd hos YouSee uden i
forvejen at have TV hos Antenneforeningen, dette kalder vi bredbånd only. Betingelsen er dog, at
man skal være medlem af antenneforeningen og dermed betale kontingent som alle andre.
Det er vores opfattelse, at YouSee er den førende udbyder på TV og bredbånd og vi er glade for
samarbejdet med dem - men 2017 er også året, hvor vi har måttet konstatere, at de kunne lære
lidt omkring markedsføring og kommunikation. YouSee More produktet blev lanceret som et nyt
vidunder produkt for YouSee's kunder – man havde blot ikke informeret betingelserne for
produktet særligt tydeligt. Vi er naturligvis kede af, at nogle af vores medlemmer fik en dårlig
oplevelse omkring det her. Vi har gjort YouSee opmærksom på den meget uheldige måde, som de
lancerede dette produkt på. Vi ser frem til, at det bliver bedre fremadrettet.

Dansk Kabel TV

I beretningen for 2016 fortalte vi, at der er indgået en ny servicekontrakt med DKTV, i denne nye
kontrakt har vi lagt vægt på, at kabelskader og tæring i jord ufravigeligt skulle dækkes, hvilket ikke
umiddelbart kunne lade sig gøre i en standard kontrakt, hvorfor vi fremadrettet betaler extra for
denne sikring.
I dag må vi sige, at det fornuftigt. Odense fjernvarme har i 2017 gravet i snart alle vores veje og
gader, og der har været flere kabelbrud, som er kendt. Men hvad med dem som ikke kendes, og
som måske først dukker op senere, her er vi nu dækket fuldt ud.
Det er jo DKTV, som skal udføre arbejdet med ombygningen af vores antenneanlæg til det tidligere
omtalte Giga projekt.
En samlet bestyrelse har derfor i 2017 haft flere møder med dem. Møder hvor projektet teknisk er
blevet gennemgået i detaljer, og hvor der blev fastlagt opstart på projektet i efteråret 2017
Men alting går jo ikke altid som planlagt, DKTV er løbet ind i forsyningsproblemer af de
komponenter som skal bruges til ombygningen. Og først nu i slutningen af februar måned har vi
fået fastlagt projektfasen i detaljer.

Her følger en lidt overornet gennemgang af den foreløbige plan for
implementeringen.

Vores antenneanlæg er opbygget i forskellige afsnit, i daglig tale kalder vi dem øer, vi har tre af
sådanne øer.
Når arbejdet begynder hvilket lige nu er aftalt til midt i april måned, starter man med
antennehuset på Krogsgårdsvej. Her skal der udskiftes næsten alt.
Arbejdet er planlagt til at begynde ved midnat og fortsætte til midt på næste dag. Her vil der
komme periodiske afbrydelser overalt i byen, men det vil vi informere meget mere om senere.

Efterfølgende tager man så fat på at udskifte hovednetsforstærkerne som er placeret ved de
enkelte øer, her vil der kun være afbrydelser i den ø hvor forstærkeren skiftes osv.
Når alt dette er gennemført skal man ud i alle skabe som er placeret i skel ved det enkelte hus,
også her skal der udskiftes komponenter, dette arbejde udføres i dagtimerne og vil selvfølgeligt
kun berøre den husstand hvor der arbejdes.
Alt i alt forventes det at arbejdet strækker sig frem til først eller midt i juni i år.

Generalforsamlingen 2017

Der mødte 11 medlemmer op til generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden – ikke mindst
gjorde det flotte smørrebrødsarrangement godt indtryk.
Der blev stillet gode spørgsmål fra forsamlingen – ikke mindst om mulighed for internet og om
YouSee's bland-selv produkt

Fremad rettede aktiviteter/ Udfordringer

Det fremtidige medielandskab ændrer sig hele tiden – ikke mindst i takt med, at udbyderne på
markedet ændrer sig, fusionerer og bliver opkøbt. I øjeblikket læser vi hver dag om TDC som er
blevet opkøbt af en kapitalfond og flere af vores pensions foreninger. Men endnu er der ikke
meldt noget ud overhovedet, og først skal handlen jo godkendes af konkurrence myndighederne.
Udfordringerne for en lille forening er at være up-to-date med det, der sker og hele tiden sørge for
at se den lille forenings muligheder for at eksistere i en foranderlig verden.
Det store GIGA-projekt er et eksempel – og her er vi virkelig i top, ikke mange kan i 2018 tilbyde
1000 Mbit. i bredbånd.
Andre men mere jordnære udfordringer bliver at informere om og begrunde de forhåbentlige få
timer vores kabelnet er nede medens det bliver ændret.

Økonomi

Vi kan konstatere, at det er gået godt i 2017 – årets overskud landede på et plus på ca. 105.000,00.
Og det følger vores tidligere lagte budget fint. Det vil Vagn komme meget mere ind på under
regnskabsaflæggelsen.

Arbejdet i bestyrelsen

I 2017 fik vi endelig renoveret vores antenneskur – udskiftet træværk og malet, så det nu fremstår
pænt og præsentabelt - og uden fare for sammenfald af nogen art. Dette arbejde har været
igangsat og overvåget af Mogens vores tekniske ansvarlige.
På økonomi siden er der også sket en del i år, Vagn vores kasserer har fået ajourført og forbedret
vores antennekartotek så det i dag fremstår som et flexibelt og overskueligt værktøj, som vi alle i
bestyrelsen har glæde af i hverdagen.
2017 har budt på lidt flere møder end vanligt - især med YouSee og DKTV – arbejdet har som altid
været præget af en seriøs tilgang til opgaverne og godt humør. Det vil jeg gerne takke hele
bestyrelsen for.

