Beretning til generalforsamlingen den 28. september 2011
Oversigt
Samlet set har det forgangne år været et meget stille og roligt. Det digitale udbud er blevet forstærket
en del, mens det analoge stille og roligt forsvinder i takt med at der bliver solgt flere og flere TV med
digitale tunere.

Administrationen
Vi har nu haft administration hos Steen Thaysen fra firmaet Tirush i Ølgod i næsten et år. Steen sørger
for de daglige administrative opgaver såsom at sende opkrævninger ud, bogføring, telefonpasning,
m.v.. Det er bestyrelsens opfattelse Steen gør et udmærket stykke arbejde for foreningen, men vi kunne
nu godt tænke os en mere lokal bogholder, så det er en ting vi nok vil begynde at kigge efter.

Bestyrelses møder
Der har været afholdt løbende bestyrelsesmøder, samt en række møder med leverandører samt
orienteringsmøder af forskellig art.
Bestyrelsesmøderne er hovedsagelig afholdt i Cuben, og der er efter hvert møde udarbejdet et referat.
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.

Christiansfeld Telefoni / EverCall
Vi indgik for et par år siden en aftale med Evercall om levering af Christiansfeld Telefoni som en IPtelefoni løsning vi kan tilbyde medlemmerne af ChristiansfeldNet. Evercall tilbyder også
mobiltelefoni. Evercall har gennemtiden ændret lidt på deres koncept, så der ikke er noget decideret
forenings telefoni mere, men vi har på trods af det valgt at fortsætte samarbejdet.

Dansk Kabel TV
Der er nu et stykke tid siden A+ er blevet til Dansk Kabel TV. Ikke at det har betydet ret meget for de
medlemmer der har Internet gennem antenneforeningen da Dansk Kabel TV har de samme dyder som
A+ havde.

YouSee
I år har YouSee igen valgt at fjerne et par analoge kanaler til fordel for flere digitale kanaler, men det
bliver ikke den store omlægning. Der kommer nogle flere HD kanaler og TV2 Film bliver erstattet af 3
nye kanaler i fuldpakken. Opdaterede kanalpakker vil kunne findes på hjemmesiden når de bliver
frigivet.
Kanal omlægningen er et led i retning af mere valg frihed – hvor man fra Grundpakken vil kunne
tilkøbe valgfrie kanaler og benytte YouSee’s digitale tjenester. Om der bliver noget at spare vil tiden
vise, men det er et skridt mere i en retning som mange brugere venter med længsel.
YouSee har samtidig annonceret en prisstigning på ca. 10,- kr. pr. pakke pr. måned for Grundpakken
og ca. 25,- kr. pr. pakke pr. måned for Mellem- og Fuldpakken.

Foreningens medlemsudvikling
Der har i år været en nogle udmeldelser, så medlemstallet har været faldende. En stor del er
lejligheder, som enten har udmeldt sig eller er blevet afbrudt p.g.a. manglende betaling, Nogle har også
skiftet over til andre udbydere som Energi selvskaberne.
Men vi ser nu stadig ikke den store trussel fra hverken Energi selvskaberne, Boxer eller parabol
leverandørene, da ingen endnu kan tilbyde et kanal udbud og fleksibilitet som en antenneforening kan.
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Planer for det kommende år
Vi arbejder på at få priser på udvidelser af anlægget i Fjelstrup og Stepping, så vi kan danne os et
overblik over hvad det vil koste at øge medlemstallet og om det overhovet er rentabelt.
Herefter vil vi holde nogle informations aftener hvor medlemmer og potentielle medlemmer kan høre
om mulighederne.
Samtidig gikker vi på muligheder for at forbinde hovedstationerne med en fiberring så vi evt. selv kan
lave Internet og evt. nemmere skifte udbydere hvis der kommer nye tilbud på markedet.

Hjemmeside
Flere og flere benytter sig af hjemmesiden hvilket er rigtig godt og her vil vi stadig forsøge at udvikle
endnu mere, så vi kan gøre det endnu nemmere at være medlem af ChristiansfeldNet.

Konklution:
Som konklusion mener vi i bestyrelsen at vi alle kan glæde os over at vi har noget nær det bedste
udbud på både TV leverandør og Internet udbyder siden. Vores anlæg er i en rigtig god stand og det
bliver løbende vedligeholdt, så det stadig lever op til alle gældende krav for et moderne fælles
antenneanlæg.
Vi har en god økonomi, en god egenkapital, og vi kan få leveret vores TV pakker og Internet til
rimelige og konkurrencedygtige priser. Det kan vi da vist alle kun være tilfredse med….
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

2

