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Oversigt
Samlet set har det forgangne år været et roligt år, uden de store problemer og beslutninger.
Dog er det på markedet sket en hel del.
A+ / Dansk Kabel TV
ChristiansfeldNet har som bekendt fem hovedstationer / områder, nemlig Christiansfeld,
Sjøllund, Stepping, Taps og Fjelstrup. Aftalen med A+ om levering af Internet og IP-telefoni har
været delt i to, en for Christiansfeld som udløb i år, og en FWA aftale for Sjøllund, Stepping,
Taps og Fjelstrup som løber frem til 2011.
I april måned indgik vi en aftale med A+ om forlængelse af aftalen om levering af Internet og IPtelefoni for Christiansfeld frem til 2011 hvorefter de to aftaler kan lægges sammen til en.
I den nye aftale med A+ fik vi forhandlet os frem til at der bliver ført en fiber til Christiansfeld og
FWA forbindelserne i Sjøllund, Stepping, Taps og Fjelstrup bliver skiftet ud med Radio kæde,
hvilket sikre at der kan tilbydes højere og mere stabile hastigheder, samtidig med priserne bliver
mere konkurrence dygtige. Vi opnåede også en væsent højere provision end i den nuværende
aftale.
Der skete så det over sommeren at YouSee opkøbte A+ og vil nu lade A+ og Dansk Kabel TV
fussionere. Dette har ikke haft indflydelse på aftalen, idet det bedyres at aftalen står fast som
aftalt, men det har gjort at implementeringen har taget væsentlig længere tid end forventet, men
det skulle komme plads meget snart, hvor også de nye hastigheder og priser offentlig gøres og
træder i kraft.
Christiansfeld Telefoni / Vicino
Som et nyt tiltag og et alternativ til A+, har vi indgået en aftale med Vicino om levering af
Christiansfeld Telefoni som en IP-telefoni løsning vi kan tilbyde medlemmerne af
ChristiansfeldNet. Og set på IP-telefon markedet ser priserne ud til at være konkurrence
dygtige. Det er ikke den dyreste og ikke den billigste løsning, men udfra de test vi har lavet
virker det til at være stabilt og supporten snakker ”dansk” og ikke bare ”nørdet” computersprog,
så det bliver spændende at se hvordan medlemmer tager imod dette.
YouSee
Til stor glæde for os alle har YouSee som de første valgt at frigive de digitale kanaler i
antennenettet under mottoet ”YouSee – Clear” Det er Digital TV til alle – uden boks, uden kort,
og ganske gratis……
Det betyder for medlemmerne af ChristiansfeldNet nu kan tilslutte deres TV til alle antennestik i
boligen uanset om det er et ældre analog TV eller et nyt Digital TV uden man skal tænke på
bokse og kort og en masse omkostninger.
Hertil kan jeg så sige at vi d. 24. september var til et informationsmødemed YouSee hvor der
bl.a.blev fortalt at antenneforeninger uden regionsudbud kan forvente en udgift omkring
220.000,- kr. for at få de digitale kanaler gratis som vi har fået det.
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Der har været lidt kanalomlægning og der kommer lidt flere her til efteråret. Det kan desværre
ikke undgås.
Jetix som er en børnekanal og Hallmark som sender ældre film blev sendt på samme kanal, de
er lukket i Norden. Ind er så kommet en ny kanal Disney XD som er en børnekanal som
henvender sig mest til drenge i alderen 6 – 12 år.
1. november går DR i luften med DR Ramasjang (Børnekanal), DR K (Kultur og historie kanal)
og DR HD (Billede kvalitet i topklasse), kræver HD TV.
Alle disse kanaler kommer i Grundpakken, dog på bekostning af nogle af de andre kanaler som
endnu ikke er fastlagt.
P.g.a. af kanalomlægningen og lidt nye kanaler kommer der en lille prisstigning, men
bestyrelsen har besluttet at foreslå en sænkning af driftsbidraget en smule, så stigningen på
pakkepriserne ikke bliver helt så stor. Det kommer vi tilbage til senere ☺
Foreningens medlemsudvikling
Der har igen i år været en jævn udvikling i medlemstilgangen.
Medlemstilgangen har for Christiansfelds område været i Stenbjerg, hvor vi forventer at få en
stor del medlemmer fra. I den indre by er vi tæt på 100% tilslutning . Det er stort set kun i
Sjøllund der været en lille tilbage gang, men vi vil gennem en lille kampagne her til efteråret
med Dansk Kabel Tv, YouSee og Vicino prøve at få lidt flere til at vælge ChristiansfeldNet.
Så har vi Trefor i Nord, og EnergiSyd som er begyndt at rørre på sig, men det virker som om de
kun er er konkurrent på Internet da Deres TV udbud ser ud til at være for dyrt samtidig med
man skal bruge 2 boxe pr. tv. Hvis man vil have samme udbud som ChristiansfeldNet kan give,
så som det er nu virker de ikke som en konkurrent for antenneforeningen.
Også BOXER er kommet på banen, de kan tilbyde radio og tv, på ligefod med satellit
udbyderne, men igen skal man have en box og et abonnement pr. tv, og som der er nu kan de
ikke tilbyde kanaler fra Viasat TV3, 3+ m.fl. Så heller ikke her ser der ud til at være stor
konkurrence.

Bestyrelses møder
Der har været afholdt løbende bestyrelsesmøder, samt en række møder med leverandører,
og flere bestyrelses medlemmer har deltaget i den årlige FDA udstilling i Vingsted Centeret,
Messe i Berlin, samt orienteringsmøder af forskellig art.
Bestyrelsesmøderne er hovedsagelig afholdt i Cuben, og der er efter hvert møde udarbejdet et
referat af Klaus Paaske.
Vi har i bestyrelsen haft et fint samarbejde, hvor problem stillinger ofte bliver belyst fra mange
forskellige sider, hvilket er meget positivt, for på den måde er det næmmere at træffe de rigtige
beslutninger.
Planer for det kommende år
Der er en mindre udstykning i Sjøllund med 16 grunde, hvor vi har valgt at investere ca. 25.000
kr i en forberedende udvidelse, så når der kommer købere kan der meget nemt laves
tilslutninger.
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Udviklingen på TV markedet går rigtig stærkt i øjeblikket, og vi skal hele tiden prøve at være på
forkant med udviklingen, så vi har det rigtige udbud til den rigtige pris, med de rigtige
leverandører.
Det er bestyrelsens opfattelse at det er vigtigt vi er med på alle de områder der er mulighed for,
Selvom der er stor konkurrence, for gør vi det ikke, har vi på forhånd sat os selv i stå.
Anlægget er som helhed fuldt funktionsdygtig, og der forventes mindre investeringer i anlægget
i år end i det forrige, hvor vi brugte en del penge på at forbedre standere i hele området.
Fremtiden ser meget positiv ud, og jeg synes vi har grund til at glæde os over at vi fortsat kan
være en selvstændig forening som kan tilbyde Radio, TV, internet og IP telefoni til absolut
konkurrence dygtige priser, og vi stadig kan være herre i eget hus.
Administrationen
Den daglige drift af foreningen udføres hovedsageligt af Inge Mikkelsen der fungere som
bogholder og telefonpasser med stor assistence fra kasser Johan Rudebeck.
Der har efter ønske fra lejere hos Brødre menigheden og Tyrstrup Andels Boligforening om
kvartals opkrævninger, i stedet for de nuværende halvårlige opkrævninger. Dette vil vi komme
tilbage til under et senere punkt. Men. det har vi indvilliget i, og paktiseret dels fordi der har vist
sig at der indenfor lejere er langt flere udflytninger indenfor et halvt år og det resulterer i mange
tab inden vi når at reagere. Det har også den fordel at det øger likviditeten, og det giver mindre
arbejde med rykkere og tab, da vi når at registrere lejere som flytter uden at betale. Vi forventer
med denne løsning at der bliver mindre arbejde med rykkere og tab.
Og det skal ikke være nogen hemmelighed at arbejdet med ajour-førring af medlemskartoteket
og udsendelse af opkrævninger er meget stort.
Der vil fortsat blive udsendt opkrævning via PBS to gange årligt til resten af foreningens
medlemmer trods det at der er stadig mange der har svært ved at overholde betalingsfristerne.
Som det vil fremgå af regnskabet, betales der mange penge i rykkergebyr, som ingen har
glæde af, men som er forbundet med et stort arbejde, og det er svært at få kradset de sidste
penge hjem. Derfor opfordrer vi til at tilmelde sig automatisk betaling.
Infokanalen / Hjemmeside
Det virker som om flere og flere benytter sig af hjemmesiden og infokanalen, og vi vil meget
gerne have input til forbedringer til disse.
Konklution
Som konklusion mener vi alle har grund til at være tilfredse med at vi i sin tid besluttede at tage
Yousee´s regionspakke.
A+´s overdragelse til Yousee/Dansk Kabel TV punkterer lidt de tanker der lå til grund for at vi
mente at skulle have flere udbydere på internettet, for på sigt må vi nok se i øjnene at der sker
en sammenlægning af de to firmaer. Men når det endelig skal være med en fusion, så er det
når alt kommer til alt nok det bedste der kunne ske.
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Som det er nu, kan vi alle glæde os over at vi har det bedste udbud på både TV leverandør og
Internet udbyder siden. Vores anlæg er fuldt udbygget og i god stand. Der forestår efter vores
opfattelse ingen større investeringer ud over almen vedligeholdelse,
Vi har en solid økonomi, en god egenkapital, og vi kan få leveret vores TV pakker og Internet
til rimelige og konkurrencedygtige priser. Det kan vi da alle være tilfredse med….
Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

