Beretning til Generalforsamlingen den 26. november 2015
Oversigt
Udviklingen i fællesantenne verdenen har i det forgangne år gået rigtig stærkt, der er blevet meget
mere frit valg, og konkurrencen skærper til.

Administrationen
Den daglige administration af ChristiansfeldNet, varetages fortsat af Ellen Bøytler som yder en god og
professionel service til medlemmerne. Ellen har fået implimenteret et nyt administrations system efter
ønske fra bestyrelsen og det har der været nogle udfordringer ved, men hun er kommet langt og skal
helt sikkert nok få det til at fungere optimalt. Administrationen kan kontaktes på tlf. mandage, tirsdage
og onsdage kl. 15 – 17.

Service og vedligehold
Aftalen med Dansk Kabel TV fortsætter som hidtil, som en del af en samlet pakke med YouSee. Fra
bestyrelsen side har vi den opfattelse at Dansk Kabel TV yder en god service overfor medlemmerne og
hurtigt rykker ud når der opstår problemer.

YouSee
YouSee er Danmarks største underholdnings univers der giver os mange muligheder for, hvor og
hvordan vi vil hører musik, se TV, serier og film, på næsten enhver platform.
For at kunne tilbyde disse muligheder sker der igen i år en del nyt hos YouSee og de har også
annonceret der kommer til at ske en del i starten af det nye år.
De faste kanalpakker har fået lidt ændringer, nogle kanaler er lukket og nye er kommet til. De
opdaterede kanallister vil kunne findes på hjemmesiden efter hånden som de bliver frigivet.
Kanal omlægningerne er et led i retningen af stadig mere valg frihed – hvor man allerede fra
Grundpakken kan tilkøbe valgfrie kanaler og benytte YouSee’s digitale tjenester.
En af de helt store ting er at der slukkes for de analoge kanaler, som et led i at skabe mere plads i
kabelnettet til højere internet hastigheder og flere kanaler i HD. Det vil få indflydelse hos de
medlemmer der benytter et ældre TV uden digitalboks. Vi har ikke noget overblik over hvor mange
medlemmer der rammes, men vi håber og tror på det er ganske få, og når disse kommer over på de
digitale kanaler vil de også få fuldt udbytte af deres kanalpakke, da det er et få tal af kanaler der stadig
sendes analogt.
Muligheden for at sammensætte sin egen Mellem- eller Fuldpakke oven på den faste Grundpakke og
beholde de samme priser, eller købe en eller to kanaler til Grundpakken, er der blevet taget rigtig godt
imod, flere og flere benytter denne mulighed. Det kræver dog et kort i TV'et eller en digitalboks til
hvert TV.
YouSee arbejdede på en Basispakke under Grundpakken, som skulle indeholde "betalings fri" kanaler,
men det er blevet stoppet. Istedet arbejdes der på en løsning hvor man kan købe internet uden at skulle
have en tv-pakke, for dem der ønsker at streame alt deres tv og musik.
Internettet som er en stor del af de flestes liv i dag og vores hul igennem til alt underholdningen er
igennem en rygende udvikling, og vi kan nu tilbyde hastigheder på kabel anlæg der næsten matcher
dem på fiber, men udviklingen forsætter om man forventer at vi om få år kan tilbyde synkron 1Gbit
forbindelser.
Der er utrolig mange muligheder og vi står som forening stærkt på indhold med vores samarbejde med
YouSee.
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Pris sammenligning
Det er dyrt at få god underholdning, og de fleste vil sikkert også mene det er for dyrt. Der findes
efterhånden en del udbydere i vores område som alle kan tilbyde en del.
Det er altid svært at sammenligne 100%, da der jo er forskellig sammensætning af tv-pakker, internet
hastigheder og tillægs muligheder hos de forskellige udbydere, hvilket jo også reflekteres på prisen.
Men som det ser ud ligger vi pris mæssigt under eller på samme niveau som de næsmeste udbydere på
standart pakker, samtidig med at vi gennem YouSee kan tilbyde markedets største valgfrihed og
underholdningspakker.

Foreningens medlemsudvikling
Der har i år været en lille tilbage gang i medlemsudviklingen. Nogle har skiftet over til andre udbydere
som Stofa, TDC eller Boxer, flere af disse kommer dog tilbage igen, så derfor svinger medlemstallet i
løbet af året smule.

Planer i det forgangne år og for det kommende år
Vi har i det forgangne år arbejdet sammen med bestyrelsen i Hejls om en sammenlægning af de to
foreninger. Vi havde fået lavet en god plan og begge bestyrelser var klar til at fremlægge det for
medlemmerne. Hejls fremlagde det først på deres årlige generalforsamling, men her blev det stemt ned
og en sammenlægning var derfor ikke mulig. Vi vil derfor ikke gå i detaljer her, omkring
sammenlægningen. Men nu er forarbejdet gjort og klar til at blive trukket frem hvis der opstår ønske
om det igen.
Planerne om udvidelser af anlægget i Sjølund, Fjelstrup og Stepping, skal vi have taget hul på igen i
samarbejde med Dansk Kabel TV.
Ellers vil det kommende år gå med at se på alternative muligheder til YouSee, om ikke andet så for at
presse dem det vi kan.

Bestyrelses møder
Der har gennem året været afholdt løbende bestyrelsesmøder, samt møder med leverandører og
orienteringsmøder af forskellig art.
Bestyrelsesmøderne er hovedsagelig afholdt privat, og der er efter hvert møde udarbejdet et referat.
Bestyrelsens sammensætning og vores forskelligheder gør at 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
Hjemmesiden bliver brugt mere og mere, både på små skærme, mobil og tablets og på PC'er, hvilket er
meget positivt da det er nemt at komme med information til medlemmerne denne vej.
Derfor vil vi stadig forsøge at udvikle endnu mere, så vi kan gøre det endnu nemmere at være medlem
af ChristiansfeldNet.

Konklution:
Som konklusion vil jeg sige som sidste år at vi i bestyrelsen menet at vi alle kan glæde os over at vi har
noget nær det bedste udbud på underholdning og kommunikation både på TV, Internet og telefoni.
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 fællesantenneanlæg.
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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