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FORMANDENS BERETNING 2010
Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er
samlet.

Vi skal se tilbage på hvad der er sket i året løb og må sige at det har været et roligt år indtil de
sidste måneder, forklaring følger.
medio 2010 fik vi en kollektiv opsigelse af Domea (boligselskab der varetager hele Nordjylland og
dermed Aabybro BSB) pr. 31-12- 2010, de har boliger på hhv. Bindeleddet, hjorts vej, og
plejehjemmet. vi gik i dialog med deres formand Anni Thomsen, da vi selvfølgelig gerne ville
bibeholde vores medlemmer på deres lejemål, ud af de samtaler vi havde med BSB, fremgik det at
de egentlig havde været godt tilfredse med vores udbud af TV, men de havde valgt at ville havde
Bredbånd Nord (BBN) som deres TV leverandør, da de mente det var blevet for dyrt for beboerne,
vi har ikke opkrævet andet end det alle andre er blevet opkrævet, men de havde selv et problem
med at håndtere stigninger på programpakken som de modtog til alle beboere, så deres beboere
betalte 4-500 kr. mere end alle andre.
Vi spurgte ind til om BBN havde eneret på at levere signal til BSB, Anni Thomsen BSB sagde at BBN
ikke kunne have monopol på dette, da det var frit for alle, det var jo egentlig bare det vi ville høre,
så Frank og jeg gik rundt og stemmede dørklokker for at få tegnet kontrakter, det viste sig at vi fik
ca. 70% af beboerne, hvilket jeg mener er rigtigt flot.
primo december fik vi et anonymt opkald at BBN havde gang i at ville klippe vores kabel på
plejehjemmet, vi reagerede prompte og meget skarpt, via vores jurist i Foreningen af Danske
Antenneanlæg (FDA), Problemet er at Domea mener det er deres kabel der går igennem på
plejehjemmet til at levere signal I, det var også meningen i den oprindelige aftale, men da vi skulle
til at etablere plejehjemmet var deres kabel ikke godt nok til vores standard, så vi valgte at trække
et helt nyt netværk i på plejehjemmet, alt den polemik har ført til at BBN ikke er gået ind på
plejehjemmet endnu, spørgsmålet er om de nu vil da det nok er minimalt af kunder/medlemmer
der vil med.

Medlemsstatus
Vi er 279 medlemmer i alt pr. 31. december, vi har haft en tilgang på 5 medlemmer på trods BSB
udmelding af foreningen, hvilket vi kan være godt tilfredse med, men vi har så sandelig også gjort
et bearbejde for at holde på medlemmerne.
Det at BSB kollektiv har udmeldt sig fra antenneforeningen, bestyrker os bare i at vi skal være med
hvor det sker, vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og vente på at tilbuddene vælter ind til os,
vi bliver nød til at være fremme i skoene, for stadigvæk at kunne levere varen til vores
medlemmer.
Som følger af udmeldinger har vi oplevet at det er nødvendigt med en vedtægtsændring,
simpelthen fordi vi ikke har nogen regler for opsigelse af medlemskab i foreningen.

Regnskab
Vores Kasserer vil komme i detaljerne vedr. regnskabet når det bliver fremlagt.
Men jeg kan afsløre at det går den rigtige vej.

Internet/IP telefoni
Når vi taler Bredbånd og IP telefoni, har det igen i år kørt upåklageligt, der har dog været en
nedgang i antal tilslutninger på bredbånds siden i løbet af 2010 startede vi på 175 tilslutninger og
vi er faldet til 165, når vi taler om IP telefoni, har vi kun mistet 1 i løbet af året.
Hvad siger det så...
Jo der kan være mange grunde til at man vælger en anden udbyder end det der bliver leveret, vi
har alle forskellige indstillinger og behov til hvad vi vil betale for, og hvis man ser med de briller på
fortæller det at man nok bør kikke på prisen på bredbånd, der er mange andre leverandører der
kan levere bredbånd langt billigere, men hvad gør vi så med den service vi har i dag? det er et stort
puslespil og mange faktorer der går op i en højere enhed når vi skal se på kvalitet og pris, vi er
bekendt med at priserne ved Dansk kabel Tv ligger højere end andre,

AaBN signalforsyning
AaBN signalforsyning har haft et normalt år, vi har afholdt 4 møder i 2010 hvor vi har haft
samarbejde med YouSee på dagsorden hver gang, YouSee fylder meget I AaBN, og er tung at
danse med, men hvis vi kikker til naboen tror jeg ikke vi skal klage, Jeg er klar over at man ikke
nødvendigvis skal sammenligne, men jeg kan nu ikke lade være, vi kunne aldrig forsøge på at
sætter vores medlemmer i bås, ved at sige: Hvis I kun kommer for en ting (Programmer) så
behøver i ikke at møde op på generalforsamlingen, men sådan er vi jo forskellige. Vi har i flere år
forsøgt os med at få vores gamle antennemaster afkortet eller fjernet, vi vil rigtigt gerne få masten
I Aabybro afkortet med et eller to led, af den årsag at det er farligt med istapper i vintertiden og
den er lige op af cykelstien, vi har en ANT mast i Nr. halne, den vil vi helt sløjfe med mindre der
kommer en og vil sætte noget op i masten, men det tyder det ikke på da vi kun har en på masten
efter 11 år.
Medlemsopgørelse I AaBN pr. 31. december 2010 = 3815 medlemmer mod 3897medlemmer i
2009,

INFO kanal / lokal TV
Her på 5 år sker der noget nyt, Infokanalen og lokal TV , vil højst sandsynligt blive slået sammen til
en enhed, dette gøres for at vi kan bibeholde lokal TV til vores medlemmer, vi er klar over at de
henvender sig til gruppen 50+ og familier med børn hvor deres poder har deltaget, men vi mener
det er vigtigt at beholde sådanne et forum for vores medlemmer, som noget nyt i 2011 vil vi gå
digital, da flere og flere køber nye fladskærms TV, dette har været andledning til at mange måske
ikke har set lokal TV da de ikke har orket at slå over på ananlog signal, dette er min påstand…

Programmer
Vi har i 2010 haft 3 pakker ud fra afstemningen der har kun været 2 kanaler der ikke har kunne
leveres digital i 2010, Puls og 6’ern, dette har vi en løsning på nu, i skrivende stund venter vi kun
på kontrakten for at få de sidste 2 med.

Oven I alt dette, har YouSee igen udviklet et nyt produkt der hedder ”Min TV pakke”. som de har
tanker om at vil gå i luften med snart.

Hvad går det så ud på! Man stopper med favorit kanaler og HD pakken (YS puls) tilføjer flere
kanaler i grundpakken så man kommer op på 21 kanaler og flere HD kanaler, derfra kan man i
YouSee’s eget net allerede fra grundpakken tilkøbe kanaler, der er 5 priser som udgangspunkt fra
10kr til 40 kr. pr md, og ikke mindst High pay eks. 199 kr. md, spørgsmålet er hvem der tjener mest
på dette, for nogen vil det være en fordel og for andre ikke. Hvis vi kikker på vores forening og eks.
betaler 3000 for fuldpakken og vælger en grundpakke til 1000, ja så har man 2000 til at få den
programflade man ønsker sig, men der vil være lang færre kanaler end man er vant til, men så er
det så dem man vil se…, hvis og når vi kommer derhen af vil alle blive informeret herom, det kan
være lavet meget om inden vi måske lander der, og det er ikke sikker vi skal.

YouSee
Den digitale platform udvikler sig hele tiden, dem der har den store boks med HD, har nu den
mulighed at de gå ind og hente udvalgte DR programmer op til 1 måned tilbage, og som noget nyt
vil de forsøge at streame flere programmer, boksen er stadigvæk under udvikling og man vil
opleve at der kommer nye funktioner i boksen hvis man ellers får den opdateret.

Visioner
Da vi igen i år var på messe i Berlin i september oplevede vi igen 3D TV, denne gang var der så
yderlige forbedringer på 3D, de er kommet langt med 3D TV uden briller, forhold til det vi så sidste
gang, men det der er sikker er at vores TV bliver tyndere og tyndere, det man skal bemærke med
nye indkøbte TV er at de nok ikke holder som det gl. billedrørs TV, man siger at et LCD/LED har en
levetid på 5-6 år, så det er så leverandøren der tjener igen, måske bevist…

Foreningen af danske Antenneforeninger (FDA) har planer om en fiber ring, måske en mulig
løsning på sigt, vi holder øje med udviklingen.

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 Bredbånd Nord 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 2010
Aktivitetsniveauet i bestyrelsen:
2 møder med YouSee
4 møder i AaBN signalforsyning
2 møder i medieudvalget AaBN (lille)
5 møder i vores egen bestyrelse.
Deltagelse i IFA messe Berlin 2010.
Deltagelse i FDA landsmøde/messe 2010.
Vi er stadigvæk repræsenteret med 2 stk. i AaBN bestyrelsen, og en repræsentant i lokaltv.
Der udover har vi deltaget i diverse udvalgsmøder.

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 også benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til vores
samarbejdsparter.
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