
Nr. Broby Antenneforening 
Beretning – generalforsamlingen 24. marts 2020 
Generalforsamlingen er aflyst på grund af corona-situationen. 
 
 
Indledning 
 
Det er spændende at arbejde i en antenneforenings bestyrelse – især når foreningens udbyder, YouSee, 
vælger at tage kampen op med en af de store programudbydere, som er med til at påvirke prissætningen af 
Antenneforeningens TV-pakker. Hermed påvirkes ligeledes de streaming tjenester, som vi faktisk ser brugt 
mere og mere fremfor det sædvanlige og traditionelle flow-TV. 
 
Det er for nuværende endnu uklart, hvor konflikten mellem YouSee og Discovery ender henne. Vi tror dog 
stadig i bestyrelsen på, at det løser sig. 
 
Når/hvis konflikten kommer på plads, er det ligeledes spændende at se, hvordan det påvirker vores 
fremtidige arbejde. Ikke alene hvad angår vores forening, men også hvad angår hele det store TV-landskab.   
 
YouSee. 
 
Vores samarbejde med YouSee – og andre samarbejdspartnere i øvrigt - er altid præget af hensynet til 
vores medlemmer og en bestræbelse på altid at få de bedst mulige betingelser for foreningen som helhed 
og dermed medlemmerne. Det har vi altid for øje. 
 
Som nævnt i indledningen har konflikten mellem YouSee og Discovery fyldt rigtigt meget i vores arbejde. 
YouSee har forsøgt at holde bestyrelsen orienteret om, at der rent faktisk stadig foregår forhandlinger, 
selvom det ikke fremgår af pressen. 
 
Igennem de sidste par år har arbejdspresset på kasserer-funktionen været støt stigende. Årsagen hertil er 
to væsentlige ting: 1) Vi har ændret det antal gange pr. år som medlemmerne kan skifte deres TV pakker fra 
2 til 4 gange, 2) Der er sket en anden væsentlig ændring, idet flere og flere ønsker Bland Selv.  
Derfor har vi gennemført undersøgelser, analyser og forhandlinger med eksterne udbydere for at finde det 
rigtige set-up omkring kassererarbejdet for vores forening. 
 
Det arbejde er mundet ud i en aftale med YouSee. Aftalen, som vi har indgået med ikrafttrædelse 1. april, 
betyder, at vi fremadrettet administrerer Grundpakke og Bredbånd Only. De øvrige produkter d.v.s. 
Mellempakke, Fuldpakke og Bland Selv 10 – 20 - 36 varetages af YouSee. Det vil betyde, at bestilling, skift 
og økonomi overføres til YouSee. Herved kan det normale kassererarbejde deles på flere hænder. 
Herudover vil aftalen give vores medlemmer økonomiske fordele, prisnedsættelse og gratis TV- boks. 
 
Hertil kommer, at det stormfulde forhold mellem YouSee og Discovery har fået en del medlemmer til at 
kontakte os for at blive meldt ud. Det som vores medlemmer i flere tilfælde ikke har været klar over er, at 
hvis de bliver meldt helt ud, så kan de heller ikke få internet. Det er på den baggrund lykkedes os at vejlede 
medlemmerne til at blive i foreningen og få Bredbånd Only. 
Herved fastholder vi medlemmerne, og det bidrager til, at de fortsat betaler kontingent til vedligeholdelse 
af foreningens antenneanlæg. 
 
 
 



Dansk Kabel TV 
Den store ombygning af vores anlæg, som blev igangsat i 2018, blev endelig færdiggjort i 2019. 
 
Vi har igennem mange år haft et fortrinligt samarbejde med Dansk Kabel TV (DKTV). Men gennemførelsen 
af dette store projekt er desværre ikke gået helt som planlagt.  
Hermed tænkes ikke på kvaliteten af deres arbejde, men på evnen til at overholde aftaler og aftalte 
deadlines. Årsagen er todelt: dels har DKTV været belastet af manglende forsyninger til projektet, dels har 
der været mangler vedrørende projektledelse og information.  
Efter en kraftig påtale direkte til Ledelsen hos DKTV, er tingene over tid faldet på plads, og det gode forhold 
til DKTV er genoprettet. 
Efter ombygningen er Nr. Broby Antenneforening nu klar til fremtiden. Vi kan fremadrettet tilbyde Internet 
med hastigheder op til 1000 MB. 
Derved er vi fuldt på højde med fibernet med hensyn til hastighed, kvalitet og pris.  
 
Med stor hjælp og velvilje hos DKTV er vores forsikringsforhold omkring antenneanlægget blevet fornyet, 
herunder fortsat dækning af tæring i jord. 
 
  
Generalforsamling – marts 
 
Generalforsamlingen den 26. marts 2019 forløb roligt og planmæssigt med gode spørgsmål fra 
medlemmerne til det videre arbejde. 
 
Til stede var 7 medlemmer, dirigent Erik Madsen og de fem medlemmer af bestyrelsen. 
 
Fremadrettede aktiviteter 
 
I 2020 skal vi have indarbejdet vores nye projekt med YouSee samt opstartet kasserer-funktionen efter de 
nye principper. 
 Af mange forskellige årsager nåede vi ikke til at få markedsført vores nye, opgraderede, super hurtige 
bredbånd. Dette sker i år samtidig med præsentation af vores nye samarbejde med YouSee. 
 
Fremtidige udfordringer 
 
TV-markedet har ændret sig fra flow-TV til streaming. Hvordan skal vi forholde os til det i vores arbejde? 

 
 
Økonomi 
 
Regnskabsåret 2019 udviser et overskud på kr. 42.388 kr. Leif vil komme nærmere ind på detaljerne, men 
her kan nævnes, at den årlige udgift for foreningen til de udleverede gratis TV-bokse er ca. 60.000 kr. 
En udgift vi med glæde betaler, så dette gode produkt kan blive brugt af så mange som muligt af vores 
medlemmer. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
 
Arbejdet i bestyrelsen har i høj grad været præget af den øgede belastning af kasserer-arbejdet, og for 
første gang i mange år har dette splittet bestyrelsen i beslutningsprocessen. 



Et fælles ønske har været at aflaste kassereren, men midlet hertil har været vanskeligt at bestemme sig for. 
Skal vi uddelegere arbejdet, og dermed øge vores driftsomkostninger, eller skal vi ændre vores struktur 
basalt og overføre en del af arbejdet til YouSee, og herved belaste medlemmerne med betaling to steder. 
En anden negativ konsekvens kan være mindre tilhørsforhold til antenneforeningen. De positive 
konsekvenser må dog ikke glemmes, nemlig prisreduktion og større fleksibilitet i udvalget af mulige TV-
løsninger og forbedrede vilkår vedrørende TV-boks. 
 
Beslutningen blev efter mange beregninger og mange møder truffet af et flertal i bestyrelsen. Resultatet 
blev som tidligere beskrevet en ændret struktur. 
 
 
 
 


