Beretning for NNFA år 2016

Velkommen til årets generalforsamling, hvor vi vil se tilbage på året 2016.
Året 2016 har på mange måder været et udfordrende år, og hvor vi som bestyrelse har haft mange
møder og overvejelser.
Inden vi vender tilbage til det, vil jeg godt dvæle lidt ved hvad NNFA er for en forening. Vi er som det
siger sig selv en forening og ikke en virksomhed. Det medfører nogle fordele men giver også nogle
bagdele. Af fordele kan nævnes at vi jo netop som forening kun har en interesse og det er at til gode
se vore medlemmer, der er ikke en eller anden aktionær i baggrunde der skal score et overskud. Som
medlem har du tæt kontakt til bestyrelsen, da forespørgsler m.m. ofte foregår til den siddende
bestyrelse. Den årlige generalforsamling er bare et at de tidspunkter hvor du har mulighed for
direkte at få indflydelse på NNFA, om det blot er ved at deltage, eller komme med forslag, eller have
direkte indflydelse på hvem der bliver valgt til den kommende bestyrelse.
Vi som forening har kun et formål og det er at kunne tilbyde vore medlemmer det bedst mulige
tilbud indenfor såvel TV som internet og andre ydelser der måtte kunne komme i forlængelse af
dette. Da vi lever i en verden hvor netop disse ydelser er i konstant forandring, er det også hele tiden
en udfordring at kunne levere det bedst mulige produkt, og set i situationen vil der altid være en
udbyder der kan komme med et bedre tilbud, men når man ser over en længere periode er det vores
opfattelse at en forening med 1.000 medlemmer, i sidste ende vil stå stærkere end en individuel
forbruger, men den styrke bevarer vi kun ved at blive ved med at bakke op om foreningen, og ikke er
til falds for den massive og dyre markedsføring der dagligt kommer ind i vores postkasser. Logisk set
må hvert brev der havner i vore postkasser koste mange penge, og der er kun en til at betale det –
dig som forbruger. NNFA bruger minimalt på markedsføring, for vores bedste brand og
markedsføring er jer som medlemmer, så sørg for at naboen også er medlem, det er den eneste
måde at sikre foreningens beståen.
Vi oplever som forening derfor både medlemmer der melder sig ud på grund af tilbud fra
konkurrenter, men også at forbrugs mønsteret ændrer sig, i form af specielt yngre mennesker slet
ikke ønsker TV, men kun vil have internet. Den måde NNFA er organiseret kræver derfor noget
nytænkning og omstrukturering, for vi kan jo ikke drive NNFA uden indtægter.
Heldigvis oplever vi dog også at nogle af de frafaldende medlemmer vender tilbage igen, og dette for
os et bevis på at vi faktisk ikke gør det så dårligt endda.
NNFA arbejder hele tiden på at have en net der kan yde det som er nødvendigt, men også her er vi
udfordret at ny og kommende teknologi som hele tiden kræver investeringer. I den forbindelse har
vi også haft en del møder med såvel Yousee og Dansk Kabel-TV, og der er ingen tvivl om at vi
fremdadrettet skal bruge penge på vores net, og det bliver en balance gang hele tiden at gøre dette
med rettidig omhu.
Nu hvor vi er ved foreningens dagligdag, ligger det mig også på sinde – endnu engang – at nævne vi
er en forening, og at langt største delen af de medlemmer vi taler med, har stor forståelse for at det
kan være komplicerede ting når noget ikke virker, og hvor vi samtidig er afhængig af nogle større

samarbejdspartnere. Som sagt oplever vi fra langt den største del af vore medlemmer stor forståelse
og loyalitet, og skulle nogen mene at det kan gøre dette væsentligt bedre, så er det bare med at
stille op til valg til bestyrelsen. Finn Fugl og jeg genopstiller til bestyrelsen igen, men er ikke klistret til
vores bestyrelses taburetter!
2016 har også budt på en del møder. Vi har løbende møder specielt med vore to naboer (Lunde og
Outrup) som vi deler net med. Men vi har også haft en del møder med vore leverandører af såvel
produkter og service – og her tænker jeg på Yousee og Dansk Kabel-TV. Vi gør hvad vi kan for at
undersøge markedet for såvel bedste produkt som bedste service til prisen, om det lykkes kan jo
altid diskuteres. Derudover har vi også haft flere samarbejdsmøder med de andre antenneforeninger
i Varde kommune. Og netop sidst nævnte vil vi meget gerne høre jer medlemmers kommentarer til.
Der har jo været en del skriverier i medierne omkring sammenlægning af de forskellige foreninger,
og helt konkret planlægger Varde Antenne forening og Oksbøl Antenne forening at de skal fusionere
til en ny forening. Alle foreninger i Varde Kommune har været indbudt til at deltage i disse møder, og
i bestyrelsen for NNFA har vi også talt meget om de muligheder og udfordringer der netop er
såfremt NNFA skal gå samme vej. Der er både fordele og ulemper. Af fordele kan nævnes at vi
overordnet set vil få nogle stordrifts fordele, hvor vi sandsynligvis vil stå stærkere på både pris og
kvalitet. Økonomiske vil vi have et større netværk at trække på, hvor vi kan sige at vi i dag kan være
sårbare. Når vi i dag kigger på specielt Varde, må vi samtidig erkende at de i dag kan tilbyde deres
medlemmer nogle ting vi ikke kan i NNFA af forskellige årsager. Vi antager at vi vil kunne tilbyde et
billigere medlemskab. Omvendt vil vi ikke have samme lokal kendskab, da man ved en
sammenlægning jo ikke vil have 7 medlemmer fra området siddende i bestyrelsen. Vi er her meget
intereserede i at høre hvad I som medlemmer mener?
Overordnet set mener vi at NNFA kan tilbyde en attraktiv og konkurrencedygtig pakke, og med
mange gode muligheder der er med at tage TV med på farten, samt faktisk også få mobil gennem
Yousee. Nu taler vi jo om året 2016, og på årets sidste dag kom så det store TV nedbrud! – ikke
noget vi i NNFA jo er herre over når det er hele landet der bliver ramt. Yousee har efterfølgende
kompenseret med diverse TV og film tilbud, og man kan altid diskutere om det er nok i forhold
nedbruddet, men personligt synes jeg faktisk de har forsøgt at give en god oplevelses pakke til os
som medlemmer, og generelt synes jeg også at I som medlemmer har taget det med ophøjet
vestjysk ro.
Økonomisk har vi haft et lille underskud i 2016 på kr. 33.633. Noget som også afspejler at vi i
bestyrelsen prøver at være tilbage holdende med hvad vi mener I som medlemmer er parate til at
betale for de ydelser der kan købes gennem foreningen. Vi har stadig en god og solid forening
økonomisk, og målet er ikke at vi år for år skal skabe store overskud – det skal blot løbe rundt, og det
er ikke nemt at forudse et års omkostninger, og i 2016 gav dette altså et mindre underskud, men
noget jeg mener vi kan leve med, men mere om regnskabet senere.
Der har gennem medier været talt rigtig meget om ønsket om selv at kunne bestemme sine TVkanaler, det er en mulighed. Produktet hedder Bland selv.
Ellers vil jeg benytte lejligheden til at sige stort tak til den siddende bestyrelse, det har været endnu
et udfordrende år, men takket være de forskellige kompetencer vi pt ligger inde med, er kommet
utrolig godt gennem det sidste år.

Også en stor tak til vores revisor som sikrer at vi hele tiden har den fornødne viden og overblik
omkring vores økonomiske situation, og til enhver tid står klar med råd og vejledning.

