Beretning til Generalforsamlingen den 23. november 2017
Oversigt
Udviklingen i fællesantenne verdenen har i det forgangne år gået rigtig stærkt og konkurrencen
skærper til både mht konkurrence, men også mellem leverandørerne. Derfor har vi i besyrelses brugt
mange resurcer på at undersøge markedet for muligheder der dækker de flestes behov til den rigtige
pris…

Bestyrelsen
Da Henrik Mølgaard, som sad som næstformand, i starten af året valgte at flytte ud af
ChristiansfeldNet’s forsyningsområde, blev han derfor nød til at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen
måtte derfor konstituere sig på ny. Det endte med at Hans blev ny næstformand og Erik Gram trådte
ind som bestyrelsesmedlem.
Der har gennem året været afholdt løbende bestyrelsesmøder, en del flere end vi har gjort tidligere år.
Det har været mange 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, og vi er bestemt ikke altid enige, for på den måde
træffer vi forhåbenligt de rigtige beslutninger på medlemmernes vegne.

Administrationen
Den daglige administration og bogholderi, fortsættes af Ellen Bøytler, som er ansat ti timer i ugen med
6 timers telefon tid.

Regnskabsår
Som vi besluttede på sidste Generalforsamling er vi ved at ændre regnskabsåret til at følge kalender
året, derfor har vi i år ikke et endeligt revisor godkendt regnskab at præsentere, men en periode
opgørelse over det sidste år.
En ændring i regnskabsåret vil også medføre at vi fra næste år vil afholde den ordinære
Generalforsamling i starten af året.

Foreningens medlemsudvikling?
Der har igen i år været en ret stor tilbage gang i medlemsudviklingen. Nogle har skiftet over til andre
udbydere, andre ser kun tv via Internettet, nogle kommer dog tilbage igen, så derfor svinger
medlemstallet i løbet af året en smule. Men alt i alt har mange flere meldt sig ud de sidste par år, og vi
har en stærkt faldende medlemstilslutning, hvilket godt kan give problemer, for vi har jo mange af de
samme udgifter til at drive foreningen.

Service og vedligehold
Aftalen med Dansk Kabel TV fortsætter som hidtil. Fra bestyrelsens side er der et godt forhold Dansk
Kabel TV, som yder en professionelle og hurtigt service når der opstår problemer.

Kommende leverandør
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 også reflekteres på priserne.
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Den nuværende aftale med YouSee er blevet opsagt med udløb pr. 1. marts 2018, med henblik på
genforhandling, og der har gennem det sidste havlandet år har været holdt en del indledende møder
med bl.a. TrioNet, Stofa, ASOM, CanalDigital,Viasat, YouSee, Kabel+, InfoWise, EWII, Nianet, SE,
TDC, Glenten Antenne Laug, IP-Vision, Munck, m.fl.
Det endte ud med at give et godt overblik over hvad der er af muligheder for en antenneforening som
ChristiansfeldNet. Da det er YouSee der ejer infrastrukturen mellem byerne, skal det ikke være nogen
hemmelighed at der ved et evt skifte til en ny leverandør vil ligge en stor udfordring i at få signal til
Taps, Sjølund, Fjelstrup og Stepping på en rentabel måde til de ca 300 medlemmer de udgør, og der
har været mange lange og seje kampe med at finde løsninger. En mulighed var at bruge 4 millioner på
at grave fiber mellem byerne, en anden at leje sig ind på eksisterende fiber, men da vi har Taps og
Sjølund i EWII’s forsyningsområde og Fjelstrup, Stepping og Christiansfeld i SE’s forsyningsområde
var det ikke nemt, og slet ikke til priser som kunne retfærdig gøres.
Det endte med vi gik i konkrete forhandlinger med ASOM, CanalDigital og YouSee.
ASOM er en sammenslutning af antenneforeninger primært omkring Vejen, Rødding og Toftlund.
Ved et samarbejde med ASOM får man indflydelse på pakke sammensætning, Internet priser, digitale
produkt tiltag m.v. i samarbejde med de andre foreninger. De har formået at holde en meget lav pris på
deres tv-pakker og Internet, men et evt. skifte til ASOM vil betyde at der ikke kan leveres til
oplandsbyerne i første omgang og de må fortsætte med YouSee og vi skal selv renovere vores anlæg
om nogle år.
ASOM har godt nok de absolut billigste tv-pakker og Internet, men deres pakke sammensætning er
langt fra den vi er vant til og de har ingen Mix selv eller WebTV som flere og flere også er begyndt at
anvende her hos os. Derfor har vi valgt at fravælge dem i denne omgang, da deres udbud ligger alt for
langt fra hvad vi har nu.
CanalDigital er en kanal leverandør der kom med et tilbud til os for meget kort tid siden, og vi har
derfor ikke alle deltaljer på plads endnu. CanalDigital har den enkelte forening i centrum, foreningen
bestemmer selv tv-pakker, priser på Internet, hvilke digitale ydelser man vil tilbyde, osv... Her har der
været kig på løsninger med et IP-signal til oplandsbyerne, en måde som gør vi langt billigere end andre
løsninger vil kunne levere en god løsning til oplandsbyerne. Den endelige tekniske løsning er dog ikke
på plads.
-Vi kommer til at kunne tilbyde et godt Internet produkt uden tvungen tv-pakke.
-Mulighed for Mix Selv tv-pakker, på både boks, app og kort.
-Der kommer en boks løsning til forventelig 30,- kr. pr. md. med start forfra, pause, optage i skyen – så
man kan se sine optagelser på telefon/tablet, også udenfor hjemmet, og meget mere.
-Medlemmerne får selv lov til at bestemme over det kabelnet de ejer.
-Medlemmerne får selv indflydelse på indholdet i de faste tv-pakker.
Vi kommer også her, til selv at renovere vores anlæg om nogle år. Men vi er til gengæld selv herre
over priser og produkter.
Det er klart det bedste alternativ til YouSee.
YouSee behøver jeg vel ikke gå i dybden med, dem kender vi jo. De har uden tvivl det bedste udbud
og er det nemme sikre valg. Men de har haft en tendens til at putte mere og i deres udbud og kollektivt
ladet priserne stige uden indflydelse for foreningen. De har i denne omgang kommet med et tilbud om
at ombygge vores anlæg til 1200MHz så de på sigt kan tilbyde endnu højere Internet hastigheder, hvis
vi laver en kontrakt på 9 år. Hvis vi ikke ønsker en ombygning af anlægget vil de tilbyde en 3 årig
kontrakt. I begge tilbud vil de give os 12% Fee af Internet omsætningen. Men tør vi binde os i så lang
tid uden at have indflydelse på evt. prisstigninger.
Ulemperne ved at prøve noget andet er at det koster en del i nyt udstyr til vores hovedstationer, det
koster en del at få signalet til oplandsbyerne, det vil kræve en lille indsats fra hvert enkelt medlem til at
få indstillet deres tv igen, modemmet hos dem der har Internet skal skiftes og indstilles på ny. Men alt
sammen noget som vi mener, er værd at invistere i, for med den medlems tilbagegang vi har haft de
sidste år, er det måske på tide at prøve noget nyt.
2

Internet
På Internet siden har vi også kigget på flere mulige løsninger, og uden at blive alt for teknisk er det
løsninger i coax som vi kender det i dag og med samme hastigheder. Men vi har også kigget på en
løsning med Airfiber hvor man gennem luften modtager sit Internet signal på en lille antenne der skal
sidde uden på huset. En løsning som giver næsten de samme hastigheder, og man vil kunne tilbyde
Internet til dem som ikke er med på kablenettet, og med en noget mindre inverstering. Ulemperne ved
denne løsning er at man skal kunne se antennemasten, og der skal monteres en lille antenne på det
enkelte hus og trækkes kabel ind til en router. En spændende løsning, men nu må vi se hvad det ender
med, måske en kombineret løsning.
Vi ville gerne have kunne præsentere en færdig løsning for 2018, men der er stadig lidt for mange
ubekendte faktorer som skal undersøges til bunds, inden vi kan tage en endelig beslutningom hvad der
er den bedste løsning for ChristiansfeldNet som helhed.
Vi arbejder i hvert fald på at give medlemmerne et godt produkt til en god pris.

Hjemmeside og Facebook
ChristiansfeldNet er sørme også kommet på Facebook og vi håber den vej at kunne nå medlemmerne
af foreningen endnu nemmere. Hjemmesiden har fået et facelift og blevet mere mobil/tablet venlig end
tidligere.

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg sige at vi har et godt kabelnet, der har kapacitet nok i sig til fremtidens
udfordringer når vi kigger på Internet, TV og hvad man ellers på sigt kunne finde på at putte i dem.
Vi har en fin egenkapital og en fornuftig økonomi, og det er måske på tide at invistere noget af den til
glæde for medlemmerne.
Og med det overlades beretningen hermed til Generalforsamlingens godkendelse.
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