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Velkommen til den ordinære generalforsamling i Birkelse Ryaa antenneforeningen.

2011 her været på flere måde et almindeligt år, hvor vores medlemmer har kun skulle tuner deres
tv en enkelt gang i løbet af året, dette bliver desværre ikke mindre i fremtiden, men vi tilskynder at
samle dette så det genere mindst muligt.
Vi har igen i det forgangne år fået opdateret vores netværk, her sidst på året er det blevet muligt
med frit valg i vores antenneforening som det sidste tiltage og denne gang er det allerede fra
grundpakken man kan benytte sig af dette. Det kan have sine fordele for dem der ikke vil se på
den programfalde vi har i foreningen da nogen mener der er for mange tyske mv., her har de
muligheden for at vælge selv, men det har sin pris da det så er pr. måned man betaler for de
ekstra kanaler.
Vores opad gående kurve økonomien er gået lidt i stå, dette skyldes hovedsageligt at vi ikke får de
tilslutninger vi har budgetteret med, og udvidelser i nettet, fremadrettet vil jeg mene det er en
nødvendighed at få lidt gang i økonomien i foreningen, specielt da vi efter bestyrelsens mening er
nød til at følge med udviklingen i takt med andre udbydere laver nye tiltag ex. Fritvalg.
Vi har igen i år været på messe denne gang med YouSee på IFA messe Berlin og FDA landsmesse i
Billund begge gange med 2 mand, dette var en interessant oplevelse igen i år, lærerigt da vi møder
antennekollegaer som vi dyrker erfaringsudveksling med, jeg kan fortælle at vi ikke ligger i baghjul
af udviklingen, i forhold til vores kollegaer, det er meget få der er på højde med os, så vi er meget
på forkant.
Programvalg.
Vi har op til denne generalforsamling haft en programafstemning, hvor vi for første gang i min tid
som formand, har kunnet se, at vi fire foreninger i lille AaBN ikke er langt fra hinanden i
afstemningen på programpakkerne. vi har valgt at ligge op til, som vi kommer ind på senere at vi
fastholder vores pakker, hvorfor dette!!!, jo vi mener at programafgifterne er steget så meget at
trods vi har mange stemmer på 24 nordjyske, bliver nød til at blive hvor vi er da det vil komme til
at koste for meget for fuldpakken.

Medlemsstatus
Vi er 271 medlemmer i alt pr. 31. december, mod 279 ved årsskiftet, det vi kan konstatere er at vi
har fået konkurrence, og det er sundt efter min mening, vi kan altid stille os spørgsmålet om
hvorfor vi ikke har dem længere, det jeg personligt tror er at vi i fremtiden vil se medlemmer der
switcher mellem de forskellige udbud der er, de unge kommende medlemmer ser helt anderledes
på brugen af TV, de finder metoder hvor de kan streame udsendelser mv. det samme gør sig
gældende når vi taler musik, så det de unge går efter er en hurtig og sikker forbindelse.

Regnskab
Regnskabet vil blive fremlagt af Birger Olsen senere under et andet punkt

Internet/IP telefoni
Når vi taler Bredbånd og IP telefoni, køre det upåklageligt, det er der ikke noget nyt i, de har igen
fra Dansk Kabel TV ændret lidt på hastighederne, men efter min mening hænger de lidt i bremsen
mht. til pris, de har det svært da de skal konkurrerer mod sig selv ex. Dansk kabel TV er
datterselskab af YouSee, og storebror vil ikke tillade at produktet er sammenligneligt, dette
kommer så til at gå ud over vores medlemmer, dette er ikke godt nok, og det ved vi, men i løbet af
2012 vil der forhåbentlig ske noget på dette område, det er ikke officielt endnu, men mon ikke at
YouSee og Dansk kabel TV finder en god løsning på deres interne konkurrence. Vi som medlemmer
ønsker at have de muligheder der bliver leveret på landsplan som streame TV kanaler at kunne se
TV på sin Ipad ect. , og vi vil som bestyrelse også gerne se vi kommer med i denne udvikling.

AaBN signalforsyning
AaBN signalforsyning har igen haft et normalt år som ligner de forrige, vi har afholdt 6 møder i
2011 hvor vi har haft samarbejde med YouSee på dagsorden hver gang, YouSee fylder stadigvæk
meget I AaBN, og er stadigvæk tung at danse med, I vores hovedstation har vi fået opdateret
software så vi nu kan matche YouSee produkter, dette er os meget magtpåliggende at kunne
levere varen for jer, vi har stadigvæk meget arbejde ved at være kunde med egen programflade,
og for at være ærlig ville det nemmeste da være at hoppe på deres vogn, dette vil jeg så længe jeg
er fungerende formand stride meget imod, da vi lige så godt kan smide håndklædet i ringen. Til
alle oplysning Vil YouSee meget gerne se os der, da det også er nemmere for dem, men vi kan ikke
være tjent med at skulle betale de priser de ligger for dagen, da man i dag skal op over 5000,- kr
for fuldpakken, det mener jeg og bestyrelsen er for dyrt.
Status på medlemsopgørelse I AaBN pr. 31. december 2011 = 3641medlemmer mod 3815
medlemmer i 2010, vi kan se at vi har mistet en del medlemmer, de fleste medlemmer er mistet i
Aabybro med ca. 140 medlemmer, resten er fordelt på hhv. de fire sidste foreninger, som jeg har
sagt tidligere er det det konkurrencen der er skyld i det.

INFO kanal / lokal TV
Vi forventede at vi kunne levere info kanalen i digital udgave den 11. januar 2012, men desværre
var der nogle kommunikations problemer, men når vi er i luften med den nye Info kanal bliver der
mulighed for at sætte nye tiltag i gang vedr. internettet, Ipad, Iphone, smartphone.
Vi ser frem til de nye tiltag fra Infokanalen, vi
Dette er en orientering hvis i skulle få forespørgsler angående de nye sendetider og muligheder.
Sidste nyt.:
Info kanalen er nu i en dialog med Jammerbugt kommune om muligheden for at sende fra Rådhuset
i Aabybro (Byrådsmøder) samt andre informationer fra kommunen til borgerne.

Programmer
Som alle ved har vi haft en programafstemning i år forud for vores generalforsamling, som noget
nyt har vi forsøgt os med et program vi selv er administrator på, dette har også været en prøvelse
for dem der har siddet med det, da vi selv efter flere kontroller og gennemgang ikke fik fjernet alle
fejl, men det vil blive bedre til næste gang. Fordelen ved dette nye program er at vi selv kan sætte
en afstemning i gang og få et direkte svar som vi forsøgte os med ved denne afstemning, men der
var desværre opstået en uoprettelig fejl i systemet så vores svar på spørgsmål blev aldrig
registreret, dette kunne ellers have været spændende da man aldrig har lavet en undersøgelse på
hvor mange der egentlig ser infokanalen det der ville have været interessant i dette sammenhæng
var om hvor mange der så det før den blev digitaliseret, og vores tanke var så at leve en lignende
forespørgsel engang midt på året, efter den blev digitaliseret. For så at sammenligne resultatet.
2011 fik vi så endelig alle vores kanaler leveret digitalt, vi kan ikke komme uden om at det er på
den digitale platform vi lander, de næste der arbejdes på er HD kanaler, som allerede nu leveres i
væsentlig flere kanaler en bare sidste år hvor vi havde 10 stk., men nu er nabolands kanalerne
også kommet med.
Igen har YouSee igen været på forkant med et nyt produkt, primo november har det været muligt
at kunne lave tilvalg af ekstra kanaler fra grundpakken. Det kan være godt for nogen at få samlet
de kanaler man ønsker at se, men som jeg ser det er det tosset da hvorfor få færre kanaler og for
så at betale måske mere?

YouSee
Som jeg nævne sidste år udvikler den digitale platform sig hele tiden, de medlemmer der har den
store boks med Harddisk, opdager med tiden at der kommer flere og flere muligheder i boksen,
når jeg nævner servicen fra YouSee har der være nogen af vores medlemmer der har haft
problemer, med at de får af vide de skal kontakte antenneforeningen, i de fleste tilfælde har det
vist sig at de ikke har styr på kunder som jer fra foreninger med eget udbud af programmer, så det
vi er blevet lovet, efter at de har erkendt at de ikke har kunne løse opgaven, vil de oprette et
service organ med nogle service folk der kun skal servicere vores medlemmer, dette ser vi frem til
med kyshånd,

Visioner
Antenneforeningens vision er der ikke ændret på, vi vil til stadighed forsøge at levere varen til jer
alle, vores opgave som bestyrelse kommer mere og mere på arbejde, da udviklingen går stærkt,
hvis det gik stærkt sidste år, skal det siges at det kun kommer til at går stærkere.
Foreningen af danske Antenneforeninger (FDA) har stadigvæk planer om en fiber ring, vi holder
øje med udviklingen der.
Vi forventer at kunne levere TV på smartPhone og Ipad inden udgangen af 2012, dette afhænger
af hvor vi lander i vores kommende forhandlinger med udbyder.
Vi skal også til at tage fat i mulige tiltage måske ny udbyder, vi skal forbi nogle forskellige som har
vist interesse for os, men nu må vi se hvor vi lander.

Vi i bestyrelsen og AaBN bestyrelsen arbejder stadigvæk på at vi kan levere varen fremadrettet så
vores medlemmer får den bedste kvalitet på TV- og Internet og til de billigste penge, jeg er
overbevist om at vi vil følge trop mht. til udvikling af TV fladen. Internettet er vi med i hastighed
50/5 Mb med konkurrenterne, med undtagelse af Elselskaberne som kan levere større hastigheder
i upload og download.
Hvad skal vi fremadrettet? vi vil med på udviklingen, hvilket vi allerede er begyndt med, da vi
drøftet at ville med på nedgravninger hvor det er muligt for at ligge tommerør til fremtidig brug,
eks. Fiber. Det vil koste her og nu, men vil blive tjent hjem på sigt, vi vil have en køreplan for
fremtidig opgraderinger.

Vores Aktiviteter i 2011
Aktivitetsniveauet i bestyrelsen:
3 møder med YouSee
6 møder i AaBN signalforsyning
2 møder med Dansk Kabel TV
5 møder i vores egen bestyrelse.
Deltagelse i IFA messe Berlin 2011.
Deltagelse i FDA landsmøde/messe 2011.
Vi er stadigvæk repræsenteret med 2 stk. i AaBN bestyrelsen, og en repræsentant i lokaltv.
Der udover har vi deltaget i diverse udvalgsmøder.

Jubilæum
Jeg vil inden jeg afslutter minde om at vi har i 2012 har 10 års jubilæum, som vil blive afholdt d. 28
april hvor jeg håber at mange vil være med til at fejre, vi vil som bestyrelse gøre vores til det skal
blive en festdag, i vil høre nærmere.

Afslutning
Jeg vil hermed afslutte bestyrelsesberetningen, og sige bestyrelsen tak for indsatsen i det
forgangne år, endnu en gang tak til Finn Bo Hansen som tager sig tid til at kontrollere og revidere
vores regnskab, Jeg vil ved samme lejlighed sige tak for godt samarbejde til vores
samarbejdsparter.
Sidst men ikke mindst en speciel stor tak til Birger som har ført regnskabet i 10 år som har valgt at
trække sig som kasserer af personlige årsager. Tak for indsatsen, her ved samme lejlighed vil jeg
oplyse at vi i bestyrelsen har valgt en ny regnskabsfører til at varetage vores økonomi i det daglige,
Det er Arne Haugaard der har indvilliget at varetage dette hverv.
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