Beretning til Generalforsamlingen den 24. november 2016
Oversigt
Udviklingen i fællesantenne verdenen har i det forgangne år gået rigtig stærkt og konkurrencen
skærper til. Derfor har vi i besyrelses brugt mange resurcer på at undersøge markedet for muligheder
der dækker de flestes behov til den rigtige pris…

Administrationen
Den daglige administration, varetages fortsat af Ellen Bøytler som efter bestyrelsens opfattelse, yder
en god og professionel service til medlemmerne. Vores administrations system, er ved at fungere
optimalt, og der arbejdes på nye betalings muligheder som alterntiv til Nets/PBS, da der er varslet en
større prisstigning.
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
bestyrelsens side virker Dansk Kabel TV yderst professionelle og hurtigt rykker ud når der opstår
problemer.

YouSee
YouSee plejer at afholde et informationsmøde i løbet af efteråret, men det er i år flyttet til januar, så
der er ikke de store nyheder at berette om derfra på nuværende tidspunkt.
Det vi dog kan fortælle er at YouSee slukker for FM-signalet i kabel nettet, for at få plads til højere
bredbåndshastigheder. Det betyder at de medlemmer der benytter radio signalet fra deres antennestik
skal hører radio på en ny måde.
YouSee er samtidig i gang med at udvide frekvensbåndet i deres egne anlæg fra 862MHz til
1200MHz, og det er også et led i at kunne tilbyde højere bredbåndshastigheder.
Internettet er vores hul igennem til alt underholdningen og udviklingen går rygende stærkt, vi kan
allerede idag tilbyde hastigheder på kabel anlæg der næsten matcher dem på fiber, hvilket er langt
mere end de flestes behov. Men udviklingen forsætter og YouSee forventer at de snart kan tilbyde
1Gbit forbindelser, på deres egne anlæg, og derefter tilbyde os en aftale omde samme muligheder.
De faste kanalpakker har fået lidt ændringer iløbet af året, nogle kanaler er lukket og nye er kommet
til. De opdaterede kanallister vil kunne findes på hjemmesiden efterhånden som de bliver frigivet.
YouSee har tilbudt foreningen mulighed for at medlemmerne kan leje den nye tv-boks for 30,- kr. pr.
md., det overvejer vi af tage imod.
Der er utrolig mange muligheder og vi står som forening stærkt på indhold med et samarbejde med
YouSee.

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 noget de fleste synes er godt for dem.
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.
Gennem YouSee kan vi tilbyde markedets største udvalg af kanaler, flest underholdningspakker og
hurtigste Internet hastigheder… Men det er også en dyr løsning, for alt koster.
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Foreningens medlemsudvikling
Der har igen i år været en tilbage gang i medlemsudviklingen. Nogle har skiftet over til andre
udbydere, andre ser måske kun tv via Internettet, nogle af disse kommer dog tilbage igen, så derfor
svinger medlemstallet i løbet af året en smule. Men alt i alt har flere meldt sig ud de sidste par år, og
det skal vi prøve at ændre ved at være den bedste og billigste i vores område med TV og Bredbånd.

Spørgeskema
Vi har i bestyrelsen, som de fleste af Jer forhåbentlig er bekendt med, lavet et spørgeskema. Det har
givet os et godt udgangspunkt, i at afsøge markedet for at finde de rigtige samarbejdspartnere for
fremtiden. Vi har taget nogle af resultaterne med her i aften, så vi hurtigt kan gennemgå dem.
Resultaterne vil også blive lagt på hjemmesiden.

Planer i det forgangne år og for det kommende år
Planerne om udvidelser af anlægget i Taps, Sjølund, Fjelstrup og Stepping, har vi fået taget hul på igen
i samarbejde med Dansk Kabel TV. Det har dog vist sig, at udvidelserne koster ca 10.000,- pr.
potentionel medlem, og det mener vi i bestyrelsen er en for stor omkostning på nuværende tidspunkt.
Men nu er der lavet en gennemgang af anlægget og vi har en overslagspris på udvidelserne, som vi kan
tage frem når og hvis der opstår et større ønske om det.
Derudover har vi lagt mange resurcer i at se på en fiber sammenkobling af vores 5 hovedstationer og
alternative muligheder til YouSee, om ikke andet så for at presse dem det vi kan.
Det er en kæmpe udfordring at YouSee ejer infrastrukturen mellem vores hovedstationer, det gør det
meget vanskeligt at finde en anden leverandør, og det er rigtig dyrt at selv at stå for at krave en
fiberring. Vi har afsøgt mange muligheder for teniske løsninger og financerings muligheder. Vi havde
håbet at kunne præsentere en plan her til aften, men det er desværre ikke lykkedes, men vi tror stadig
på det og arbejder videre med forskellige muligheder, så vi på sigt kan vælge at samarbejde med de
eller den udbyder der kan tilbyde det indhold vi ønsker til den rigtige pris.

Bestyrelses møder
Der har gennem året været afholdt løbende bestyrelsesmøder, møder med nye som eksisterende
leverandører samt orienteringsmøder af forskellig art.
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 mobil, 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, og vi kiger på nye tiltag, som en medlemsportal,
hvor man som medlem kan logge ind og skifte pakke, ændre kontakt oplysninger, m.m., og så kigger
vi på et nyt mere mobil venlig design, så vi kan gøre det endnu nemmere at være medlem af
ChristiansfeldNet.

Konklution:
Som konklusion vil jeg sige som de sidste par år at vi i bestyrelsen mener at vi alle kan glæde os over
at vi har et anlæg i en rigtig god stand som der løbende blevet vedligeholdt, om- og udbygget, så det
lever op til alle gældende krav for et fællesantenneanlæg. Vi må skal dog forvente at vi skal
gennemrenovere anlægget indenfor 5-7 år og udvide kapaciteten i anlægget til 1200MHz, en
bekostelig affære som der skal spares sammen til.
Vi har en fornuftig egenkapital og økonomi, og vi kan få leveret vores TV pakker og Internet til
nogenlunde priser.
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Og så kan jeg ikke lade være med, her på falderebet at tænke 10 år tilbage, hvor driftbidraget var på
625,- kr. og grundpakken kunne holdes under 1000,- kr.. I dag er driftbidraget 375,- kr., hvilket den
har været i rigtig mange år, men pakkepriserne er mere end fordoblet…
Og med den lille tanke overlades beretningen hermed til Generalforsamlingens godkendelse.
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