Beretning til generalforsamlingen den 24. september 2013
Oversigt
Der har i det forgangne år været en del beslutninger der skulle træffes samtidig med vi har holdt øje
med markedssituationen og udviklingen i fællesantenne verdenen.

Administrationen
Det er lykkedes at holde fast i TV Thomsen som klare den daglige administration af ChristiansfeldNet.
TV Thomsen yder en god og professionel service til medlemmerne, han har fåer ryddet op i medlemskartotekket og fået styr på opkrævningerne. Det har givet bestyrelsen ro i sindet omkring administrationen, som ellers har fyldt en del de forgangne år. Administrationen kan kontaktes på tlf. tirsdage,
onsdage og torsdage kl. 15 – 17.

Service og vedligehold
Når vi nu ikke skulle bruge kræfter på udskiftning i administrationen, har vi skiftet service partner fra
Haugaard Jepsen til Dansk Kabel TV, som er en del af YouSee. De kom med et tilbud vi ikke kunne
tillade os at takke nej til.
Aftalen med Dansk Kabel TV er en del af en samlet pakke med YouSee. Der har dog været nogle
kommunikations problemer i starten, med hvilke områder de skulle klare og information til os omkring
opståede fejl og status på udbedring, men det forventer vi er blevet rettet til. Dansk Kabel TV er et
stort firma og levere service på et højt plan, vi forventer derfor også meget af dem.

Internet - Dansk Kabel TV/YouSee
Christiansfeldnet har indgået aftale med YouSee om levering af Internet fra starten 2013, da det giver
mere synergi og et samlet bedre produkt, med flere muligheder med bl.a. WebTV og Play til de samme
priser som vi kender fra Dansk Kabel TV.
Overgangen mellem YouSee og Danske Kabel TV er blevet lidt forsinket pga lidt omstrukturering i
kabelnettet, men vi forventer det vil ske i løbet af oktober og november 2013, hvor der også vil komme
mere information til de berørte medlemmer der har Internet gennem antenneforeningen.

TV - YouSee
Som sædvanlig er der igen i år blevet fjernet nogle analoge kanaler til fordel for flere digitale kanaler,
og endda nogle kanaler der kun bliver sendt i MPEG4 (HD), Men det betyder så også at der kommer
stadig flere og flere HD kanaler. Opdaterede kanalpakker vil kunne findes på hjemmesiden efter
hånden som de bliver frigivet.
Kanal omlægningerne er et led i retning af stadig mere valg frihed – hvor man allerede fra
Grundpakken kan tilkøbe valgfrie kanaler og benytte YouSee’s digitale tjenester.

Foreningens medlemsudvikling
Som det ser ud har vi haft en pæn fremgang i medlemsudviklingen, men det skyldes desværre at der
har været nogle fejl i medlemsregistreringen, som nu er blevet rettet. Men selvom tallene viser noget
andet, har der igennem året været en nogle udmeldelser samt flere der er gået over på driftbidrag, men
der er samtidig kommet ca. lige så mange nye medlemmer til, så medlemstallet er nogenlunde status
qou. Nogle har også skiftet over til andre udbydere som Energi selvskaberne, parabol eller Boxer, flere
af disse er også kommet tilbage igen.
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 i det forgangne år og for det kommende år
Vi har stadig planer om udvidelser af anlægget i Fjelstrup og Stepping, men det er blevet udskudt
nogle gange pga af skiftende service partnere, men vi arbejder stadig på at kunne danne os et overblik
over hvad det vil koste at øge medlemstallet og om det overhovet er rentabelt.
Når/Hvis det lykkes vil vi holde nogle informations aftener hvor medlemmer og potentielle
medlemmer kan høre om mulighederne.

Bestyrelses møder
Der har været afholdt løbende bestyrelsesmøder, en række møder med leverandører samt orienteringsmøder af forskellig art.
Bestyrelsesmøderne er hovedsagelig afholdt privat, 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 nemmere at træffe de rigtige
beslutninger.

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 og Internet. Vores anlæg er i en rigtig god stand og er løbende blevet vedligeholdt,
om- og udbygget, så det lever op til alle gældende krav for et moderne fælles antenneanlæg.
Vi har en god økonomi, en fornuftig 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 overlades beretningen til generalforsamlingens godkendelse.
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