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Indledning 
 
Selvom det egentlig hører 2021 beretningen til, så vil jeg gerne indlede 2020 beretningen med at orientere 
om vores formandsskifte – som er grunden til at det er mig, Mikael Johansen, der aflægger beretning i år. 
 
Vi har igennem de senere år snakket generationsskifte, da flere i bestyrelsen har været med i rigtigt mange 
år. Den har vi indledt nu med en nykonstituering tidligere på året. På den måde fik vi fordel af, at den 
afgående formand sad med ved bordet som støtte til den nye formand.  
 
Vores bestyrelsesarbejde har igennem rigtigt mange år været præget af stor indbyrdes forståelse for 
udvikling og retning af arbejdet i vores Antenneforening. Valg af programudbydere, kontrakt længder, 
opgradering af Docsis, først til 3.0 og senest Docsis 3.1. Og hertil som nogen af de første i Danmark gratis 
udlevering af YouSee boks til vore medlemmer, betalt af Antenneforeningens egen kapital. 
Alt dette udført af en godt samarbejdet bestyrelse, hvor hver har udført et rigtigt godt arbejde. 
 
 I 2018/2019 blev det klart for os i bestyrelsen, at udviklingen i fleksibilitet mht.valg af pakker og bland selv, 
ændrede muligheden for skift af pakker 4 gange pr. År, var blevet for stor en mundfuld for kasserer jobbet. 
Derfor afsøgte vi mulighederne for ekstern hjælp til denne funktion. 
Direkte udlicitering blev undersøgt, og i efteråret 2019 kom et oplæg fra Ole Madsen, YouSee med forslag 
til en ændret struktur og måde at samarbejde på. Mere om det senere. 
 
Der har derfor været arbejdet meget intenst i 4 kvartal 2019 og nu her i 2020 for løsning af den opgave, og 
for første gang i nyere tid voldte det os kvaler at blive enige om hvilken vej vi skulle gå. Vi har gennemført 
mange bestyrelsesmøder og afklaringer med eksterne partnere inden vi nåede frem til afgørelse, som blev 
præsenteret i generalforsamlingsåret og lagt ud til medlemmerne. 
 
Det er jo også en del af det at sidde i en bestyrelse, der skal være plads til at lufte og dele meninger – alle 
SKAL ikke være enige – men vi skal nå frem til afgørelser, som alle arbejder videre med efterfølgende. 
 
Herudover har det været et år med udfordringer, både fordi der skal tages hensyn til COVID-19 
nedlukninger og restriktioner, og fordi vi har udrullet “ny grundpakke 2020” kontrakt med Yousee.  
 
Vi har desuden fået afsluttet docsis 3.1 projektet, det vil sige at der nu kan leveres gigaspeed internet på 
vores netværk. 
 
 
YouSee. 
 
Som fortalt i indledningen er samarbejdet og struktur radikalt ændret. Fremadrettet administrerer vi 
grundpakken, YouSee tager sig af mellem og Fuldpakke samt bland selv, pakkeskift og udskiftning af filtre. 
Service administreres af YouSee men udføres af Dansk Kabel Tv. 
 
Oprindelig var det tanken med opstart 1 april 2020, men grundet COVID-19, aflyst informationsmøde mm. 
Kom vi først i gang 1. juni 2020. 
 



Det blev en lidt hård opstart, information som ikke blev givet, manglende info møde, misforståelser i 
læsning af info breve og lignende, og betaling to steder, gjorde opstarten lidt vanskelig, men vores 
medlemmer har taget ændringerne til sig, og i dag fungerer alt som planlagt. 
 
En markant prisreduktion på specielt bland selv systemerne er gevinsten for vores medlemmer, men også 
grundpakken ligger i et meget konkurrence dygtigt niveau, her med tilskud fra Antenneforeningens egen 
kapital. 
 
For et par år siden indførte YouSee bredbånd only, dvs. bredbånd uden tv samtidigt. Denne tjeneste er til 
stor gavn for Antenneforeningen. 
 
Streaming bliver der mere og mere af, så når et medlem ønsker at afmelde sin tv-pakke, beholder de fleste 
internet, og derved stadig medlemskab af Antenneforeningen. 
 
Dette har givet “overskud” i vores økonomi, som vi har kanaliseret direkte tilbage til vores medlemmer, ved 
at holde priser på grundpakken på 2019 niveau i hele 2020. BB only medlemmer har fået halveret 
kontingentet til os, til nu 400,- årligt. Gratis TV-boks er fortsat en del af pakken i vores antenneforening. 
 
 
Dansk Kabel TV 
 
Selv om vi ikke længere har den direkte kontakt  til DK-TV, er det stadigt deres teknikere, der kører rundt og 
skifter filtrer og servicerer vores anlæg. Det er nu YouSee som vi har servicekontrakt med os, og det 
er dem der rekvirer Dk-TV til disse opgaver.  
  
Opgaverne udføres til tiden og i god kvalitet – og vi har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk Kabel 
TV.  
 
Generalforsamling – marts 2021 – nu september 2021. 
 
Generalforsamlingen i marts blev aflyst på grund af Covid 19 – og alt blev sat i standby mht valg til 
bestyrelsen. Som følge af force majeure som Corona må siges at være – gennemføres i år valg til 
bestyrelsen i henhold til det år, som vi er i – vi har dermed reelt sprunget et valgår over. 
 
Fremadrettede aktiviteter 
 
TV- og IT-markedet står fortsat ikke stille. Vi vil til stadighed holde vores samarbejdspartnere op på vores 
målsætning om at levere det bedste produkt til vores medlemmer til den bedste pris. 
 
Derfor forsøger vi at holde os orienteret om, hvad der sker på markedet – for at kunne hente det ind i vores 
TV- og internetprodukter, som passer til vores medlemmer. 
 
Fremtidige udfordringer 
 
Fremtidens udfordring for os er helt klart udrulning af fibernet i hele landet. Så hvordan står vi egentlig med 
vores coax net i forhold til det. 
 
På Fyn er det lokale Energiselskab Energi Fyn blevet mere aktiv end de tidligere har været, og det kan godt 
skyldtes at nye aktører begynder at udrulle på Fyn. 



Fyn er nok det sted i landet, hvor Fiberudrulningen er mest jomfrueligt, i Jylland og på Sjælland er 
fiberudrulning lang mere udbredt. 
 
Vi skal nok lære at leve med at have fiberanlæg liggende parallelt ved siden af vores eget coax 
antenneanlæg. Vi har sørget for at have vores anlæg fuldt moderniseret, så vi kan GIGA – sammen med 
YouSee – og hvis vi også i fremtiden fungere godt både konstruktions- og administrationsmæssigt og kan 
tilbyde alle de fortræffeligheder der findes i det tætte samarbejde med vores nuværende 
samarbejdspartner YouSee, så har vi et meget stærkt fundament for fremtiden. 
 
YouSee vil antenneforeningerne og YouSee vil Coax, men vil også være på alle de andre platforme. 
 
 
Økonomi 
 
Regnskabsåret 2020 viser et overskud på 64.780kr. 
Der er pr.1 marts 2021 registreret 502 medlemmer af Nr. Broby Antenneforening. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
 
Arbejdet i bestyrelsen i 2020 har båret meget præg af Corona. Vi har ikke kunnet mødes som vi gerne ville – 
og ikke kunne komme ud og møde vores leverandører og ikke mindst vores medlemmer. 
 
Men vi har gennemført normalt antal bestyrelsesmøder alligevel – vi har mødtes på afstand og endelig også 
taget virtuelle møder i brug – således er de seneste bestyrelsesmøder foregået på Teams. Så vi er på mange 
måder også kommet med på nutidens trends i vores bestyrelse. 
 
Selvom det er svært, at vi ikke kan sidde og se hinanden fysisk i øjnene til møderne, så er arbejdet 
gennemført med vanlig indsigt i opgaverne, som vi har haft gennem året. 
 
Så alt i alt tak for 2020 – vi håber at resten af 2021 – og fremtiden vil bringe nye men mere normaliserede 
standarder i spil mht at mødes m.m. 
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