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Indledning 
 
2018 har været præget af stor travlhed, og ikke mindst udbygningen af vores antenneanlæg har fyldt 
meget. Der har været en del udfordringer i processen – mere om det senere.  
 
Det blev også året, hvor vi gjorde et stort fremstød for udbredelsen af TV-bokse, det kommer jeg også 
tilbage til. 
 
Det forgangne år bød også på en periode, hvor internettet gik i sort for ca. 30 af foreningens medlemmer. 
Det gav udfordringer på flere parametre – heraf nogle, som vi stadig arbejder med. 
 
Sidst men ikke mindst er begrebet GDPR noget som vi – og alle andre, der behandler data – skal forholde 
sig til. Det har bl.a. betydet, at vi har fået lagt en privatlivspolitik ud på hjemmesiden for at forsikre om, at vi 
naturligvis behandler data med fortrolighed og forsigtighed. 
 
Dansk Kabel TV 
 
2018 har været året, hvor samarbejdet med Dansk Kabel TV er blevet sat på en hård prøve.  
I april 2017 førte vi forhandlinger med YouSee om forlængelse af vores kontrakt vedrørende Tv.  
Under disse forhandlinger kom der mulighed for opgradering af fællesantenneanlæg med udvidet 
frekvensgang. 
Opgraderingen har til formål at sikre øget båndbredde til anvendelse for digitale tjenester og dermed 
mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer højere bredbåndshastigheder i både upload og download. 
Dette giver anlægget mulighed for at anvende Docsis 3.1 standarden. Primært handler opgraderingen om 
udskiftning af alt materiel, der ikke kan føre udvidet returvej og højere fremvejsfrekvens. 
Opgraderingen strækker sig fra signaltilslutningspunkt til abonnent afgreningsfordeler. 
 
Denne opgradering kunne finansieres gennem en kontraktforlængelse over en årrække. Og den blev 
forhandlet på plads, og der blev fastlagt en handlingsplan for ombygning mm.  
Desværre er det så ikke gået som planlagt. Gang på gang er projektstart blevet udskudt, og først i april 
måned 2018, nærmere bestemt d. 15/16 april og næstfølgende uge, påbegyndte Dansk Kabel Tv ombygning 
af vores hoved station i antenneanlægget. 
Desværre skete dette ikke uden meget store problemer for vore medlemmer i den pågældende uge, og det 
har efterfølgende givet sig til kende i en del negativ omtale. 
Herefter skulle hovednettet ombygges, hovednettet er fremtidig opdelt i 3 øer med et samlet antal 
tilslutninger under 300 stk. Dette arbejde blev gentagne gange udskudt, med påstanden om manglende 
materialer. Og først efter at bestyrelsen og til sidst vores formand havde kontaktet øverste 
beslutningstager hos DKTV, blev arbejdet udført. 
Som sidste planlagte operation skulle de enkelte standere overalt i byen ombygges, enkelte udskiftes og 
nye el forsyningspunkter oprettes. 
Og så troede vi alle, at nu var vi færdige, men nej anlægget skal også godkendes til brug. 
Dette er nu sket, omkring d. 11.03.2019 fik vi endelig godkendt vores ombyggede antenneanlæg. 
Det positive er nu, at ca. 500 medlemmer i Nr. Broby Antenneforening har fået adgang til et af Europas 
mest moderne kabel-tv-net med bredbåndshastigheder på helt op til 1 Gbit (1.000 Mbit). De fremtidige 



hastigheder er så hurtige, at selv husstande med meget bredbåndsaktive teenagere næppe løber ind i 
problemer de første mange år. 
Vi oplever efterhånden et ønske om hurtigere hjælp ved nedbrud af bredbånd til de af vore medlemmer, 
som har forretningsafhængigt behov for stabilt bredbånd. F.eks. Bager, lægehus og andre med 
hjemmearbejdspladser. DKTV arbejder i øjeblikket på et tilbud til os indeholdende en service aftale der 
opfylder følgende: 
Hurtig stabil kontakt til en problemløser. Max 2 timer til opstart af fejl retning på stedet. 
Den bliver ikke helt billig, men de af vore medlemmer der måtte ønske dette, skal selvfølgeligt også 
medvirke til den øgede omkostning i en vis grad. 

YouSee. 
 
2018 har været præget af den ændrede måde vore medlemmer ser tv på. Det oplever vi blandt andet ved 
at flere og flere ændrer deres abonnement fra faste pakker til YouSee bland selv. 
Derfor har vi i efteråret 2018 lavet en kampagne for yderlige at styrke dette tiltag.  
 
YouSee tv-streamingpakke består af to muligheder. 
A. 
Mellempakke med bland selv 10 point 
B.  
Fuldpakke bland selv med 36 point. 
Alle tv kanalerne i mellem og fuldpakke er blevet tildelt en værdi, forstået på følgende måde: 
-hver tv kanal er tildelt 1 point. Så uanset om man taler om TV2 sport eller f.eks. Kanal 4 så er værdien 1 
point. 
Derudover er der i øjeblikket 8 streamings tjenester. Disse er også tildelt point, den billigste 3 point og den 
dyreste 5 point. 
Herefter har vi fremadrettet mulighed for at blande en underholdningspakke med både tv-kanaler og 
streamings tjenester. 
Det gør du ved at fravælge nogle kanaler som du mener du kan undvære, og hver gang du fravælger så får 
du 1 point. Når du har point nok, vælger du så i streaming tjenesterne de tjenester du ønsker, og ”betaler 
med de fravalgte point. 
Hver måned kan du tillige ændre alt hvad du har ændret til noget andet. 
 
Vores samarbejde med YouSee er altid præget af hensynet til vores medlemmer og en tilstræbelse på altid 
at få de bedst mulige betingelser til foreningen som helhed og dermed medlemmerne. Det har vi altid for 
øje. 
 
I 2018 havde vi desværre et stort internet nedbrud først på året. Det gav en del korrespondance med 
YouSee for at få en nærmere forklaring på nedbruddet, og for at høre hvad de gør for at sikre, at det ikke 
sker igen. Vi var også her udfordret på dårlig kommunikation fra YouSee til os, hvilket vi gjorde opmærksom 
på og forhåbentlig ikke skal opleve igen. 
 
Et positivt nyt indslag fra YouSee er den nye kanal Xee – den er med helt fra grundpakken. Det er en 
streamingkanal – men også en kanal, som fra efteråret 2019 vil vise bl.a. Premier League fodbold – 
eftersom YouSee har købt halvdelen af rettighederne til disse. Kanalen er allerede i brug og vi glæder os til 
at se, hvad der leveres den vej. 
 
 
 



Generalforsamling – marts 
 
Generalforsamlingen den 20. marts 2018 forløb roligt og planmæssigt med gode spørgsmål fra 
medlemmerne til det videre arbejde. 
 
 
Fremadrettede aktiviteter 
 
I 2019 vil vi slå endnu et slag for at få udbredt YouSee boksen. Det sker den 25. maj, hvor foreningen vil 
være repræsenteret på Foreningernes dag sammen med YouSee  
 
Samtidig vil vi markedsføre vores nye opgraderede super hurtige bredbånd i lokal aviser og med udsendelse 
af informationsbrev til vore medlemmer, og i samme åndedrag vil vi gerne markedsføre bredbånd only, 
som er et rigtigt godt tilbud i vores forening. 
 
Fremtidige udfordringer 
Vores kasserer Vagn Grønkjær har desværre fortalt os, at han ikke stiller op til genvalg ved den kommende 
generalforsamling. Og dette bliver også en at de store udfordringer vi skal løse fremadrettet. 
 
 
 
Økonomi 
Regnskabsåret 2018 udviser et overskud på 43.196 kr. Leif vil komme nærmere ind på detaljerne, men her 
kan nævnes, at de udleverede gratis TV bokse pr. år koster foreningen ca. 60.000 kr. 
En udgift vi med glæde betaler for at dette gode produkt kan blive brugt af så mange som muligt af vore 
medlemmer. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
Som tidligere nævnt ønsker Vagn ikke genvalg, der skal derfor specielt til ham lyde en stor tak for hans 
arbejdsindsats. 
 
Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for deres arbejdsindsats i det forgangne år – det er vigtigt at 
huske på, at en bestyrelse består af en gruppe af personer, som indbyrdes er afhængige af, at vi alle gør 
hver vores indsats med arbejdsopgaverne, og det er i hvert fald tilfældet i denne bestyrelse. 
 
 


