Nr. Broby Antenneforening
Beretning – generalforsamlingen 28. marts 2022
Indledning
Sidste generalforsamling blev afholdt i september 2021 – så det er nok begrænset, hvor meget nyt, der er
til denne beretning. Så den bliver holdt kort og præcist.
Men vi kan i hvert fald fortælle om det fortsatte arbejde på nogle områder og intensiveret arbejde på
andre.
Vores nye arbejdsfordeling i bestyrelsen slår godt igennem nu. Arbejdsdelingen på økonomisiden mellem
Leif og Mikael er rigtigt godt kørende – og nu med Lars som back-up omkring f.eks. medlemskartotek.
YouSee.
De prisreduktioner vi fik i forrige bestyrelsesår er fulgt med i 2021 og det er fortsat en stor fordel for vores
medlemmer. Vi er dog nok mest glade for, at vi med den aftale her har fået en grundpakke med en meget
konkurrencedygtig pris – ikke mindst fordi vi i bestyrelsen havde det som fokusområde og fortsat giver
tilskud til det for vores medlemmer.
For et par år siden indførte YouSee bredbånd only, dvs. bredbånd uden tv samtidigt. Denne tjeneste er til
stor gavn for Antenneforeningen.
Der streames mere og mere, så det lykkes fortsat for os at bibeholde medlemmer, som ikke længere ønsker
flow-tv – men gerne vil streame – fordi det jo kræver internet.
Dette giver fortsat “overskud” i vores økonomi, som vi har kanaliseret direkte tilbage til vores medlemmer,
ved at holde priser på grundpakken på 2019 niveau også i hele 2021.
Kontingentet for 2022 forbliver uændret 400 kr.
Yousee har lagt TV2 News og TV3Puls ned i grundpakken.
Vi holder også fast i gratis boks til alle der ønsker en TV Boks.
Nytilslutninger med stikopsætning, er her pr.1/1-22 faldet i pris til 600,- (førhen var det ca.1900,-) Dette er
også en prisreduktion der er resultat af den nye aftale med Yousee.
Gennemsnitlig ventetid på tilslutning er faldet meget, ofte tilsluttes GP nu i løbet af 1-3dage.
Disney+ er kommet med i bland selv universet
Vi har vedtaget at få lavet en ny struktur på vores hjemmeside, som er mere nutidig og fleksibel.
Dansk Kabel TV

Vi er stadig glade for vores samarbejde med Dansk Kabel TV og det håber vi fortsætter.Opgaverne udføres
til tiden og i god kvalitet.

Generalforsamling – september 2021.
På grund af corona måtte vi udskyde sidste års generalforsamling, som først blev afholdt i september. Der
mødte 9 medlemmer op udover Erik Madsen, som var dirigent og bestyrelsen. Afviklingen foregik i god ro
og orden og igen med gode spørgsmål fra medlemmerne.
Fremadrettede aktiviteter
TV- og IT-markedet er i enorm vækst og forandring. Vi arbejder benhårdt i bestyrelsen på at holde ores
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.
Vi har vedtaget at få lavet en ny struktur på vores hjemmeside, som er mere nutidig og fleksibel.
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. Til dette spørgsmål kan vi klart sige “ret godt”
Vores kabelnet i jord er nu ca. 48 år gammel, og man kunne frygte stigende omkostninger til vedligehold.
Men her har vi sikret os igennem en årrække at have tegnet forsikring mod tæringsskader og andre skader.
Vi opgraderede vores Antenneanlæg til Docsis 3.1 på det rigtige tidspunkt og er således fuldt
konkurrencedygtig mod fiber. Coax nettet kan som fibernettet levere 1000MB.
Vi har erfaret at Energi Fyn vil undersøge og påbegynde fiber i Nr.Broby. Vores tanker er, at være med på
sidelinien, og vente med evt. deltagelse, til vi ser om der kommer fordelagtige priser for vores medlemmer,
for som det ser ud nu, er alt dyrere på fiber. Nr.Broby Antenneforening vil vores medlemmer det bedste, og
det er lige nu og her ikke de dyrere produkter ved fiber. Desuden kan vores anlæg levere samme hastighed,
som fiber kan.
Vi er for nyligt blevet kontaktet direkte af EnergiFyn, her fortalte de os at de kunne tænke sig et
fremadrettet samarbejde med Nr. Broby Antenneforening. Vi holder tæt kontakt og orienterer os løbende.
Vi skal nok lære at leve med på sigt at have fiberanlæg liggende parallelt ved siden af vores eget coax
antenneanlæg.
Men det er vores pligt som Antenneforenings bestyrelse først og fremmest at se på medlemmernes
interesser, nemlig kvaliteten af det, der tilbydes og til den rigtige pris.
Derfor har vi nu et fast punkt på vores bestyrelsesmøder, der hedder fiber. Vi fortsætter med at analysere
på indhold – udbud og pris på Tv og bredbånd leveret fra Energi Fyn.

Denne analyse fortsætter og vi har aftalt møder med Energi Fyn.
Men allerede nu kan vi oplyse, at bestyrelsen fremadrettet ser Nr. Broby Antenneforening godt rustet i
konkurrencen mod fiber, og det gælder både Tv såvel som bredbånd.
YouSee er stadig meget interesserede i at hjælpe og støtte Antenneforeningerne og udviklingen omkring
Coax, det giver et meget stærkt fundament for fremtiden.
Økonomi
Regnskabsåret 2021 viser et overskud på 84.951 kr. Det er faktisk næsten på kroner det samme som vi
budgetterede for året �
Leif vil senere gennemgå regnskabet og budget i detaljer.
I 2022 har vi et budget på nogenlunde samme beløb som i år.
Der er dags dato 502 medlemmer i Antenneforeningen, 82 med Bredbånd only og 420 med grundpakke
eller mere.
Arbejdet i bestyrelsen
Vi har næsten kunne mødes normalt i det her regnskabsår og vores arbejde går meget på vedligehold,
orientering og nyheder fra vores partnere.
Hovedparten af bestyrelsesmøderne har beskæftiget sig med truslen fra – eller rygtet om fiber. Og det
kommer 2022 også til at handle om.
Så alt i alt tak for 2021 – tak til bestyrelsen for godt og kvalificeret arbejde i medlemmernes tjeneste.

