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BERETNING for 2009
Først og fremmest vil jeg byder alle velkommen til den 7’ende ordinære generalforsamling.
Der har været travlt forud for at vi skulle gå digitalt med vores nye udbyder primo maj
måned, vi havde lovet en demonstrationsdag hvor alle, som havde interesse kunne
komme og se hvad der var for noget med YouSee, dem der var repræsenteret på
demonstrationsdagen var hhv. Dansk Kabel Tv, Expert i Aabybro og YouSee som alle
havde et tilbud med til dem der var mødt op, vi havde måske en forventning om at der var
kommet flere medlemmer, men når vi ser hvad der var fremmødt i de andre foreninger så
havde vi ca. samme pct. Vis Medlemmer på besøg.
Jeg vil ikke ligge skjul på min tilfredshed med vores valg på YouSee som samarbejdspartner, specielt når jeg ser hvordan andre er kommet ud af det med Canal digital, Hvad
mener jeg så med dette, dem der har fulgt lidt med i de lokale medier, ved hvad jeg taler
om, Aabybro’s medlemmer skal til at betale for at få lov til at se Via Sat programmer hvilket
gør at de kan forvente hvis de bibeholder Via Sat som er på valg, på deres
generalforsamling, kan de se frem til at skulle betale op til ca. 4000,- kr. for det vi kalder
fuldpakken, jeg må indrømme at det ikke kommer bag på mig, da Via Sat hele tiden har
udmeldt at de ikke vil samarbejde med andre end Dansk Bredbånd, TDC, YouSee og
Stofa. Så vi har for denne gang været heldige at spille på den rigtige hest.
Vi er også heldige at vi ikke er endt i en situation som Gistrup antenneforening (GAF), de
har haft et samarbejde i en paraplyorganisation under Nørre Tranders antenneforening
(NTA), I korte træk er det at de ikke har kunne samarbejde, været en katastrofe for GAF
medlemmer, da man ikke har kunne nå til enighed mellem antenneforeninger og en
langsommelig arbejdsgang fra deres udbydere Stofa og YouSee, det pudsige er at de har
samme udbyder på TV signalerne, men grundet GAF har ønske at melde sig ud af
samarbejdet med NTA, har der været en tvist om ejerskab af en fiber, dette resulterede i at
GAF medlemmer var uden TV signal og internet en uges tid, dette er ikke i orden for
medlemmerne. Og jeg mener stadigvæk ikke at de er færdige endnu, men er bekendt med
at man har fundet en anden løsning hvor man har trukket en ny fiber så de kan være med
igen.

Medlemsstatus
Vi har haft en tilgang på 56 nye tilslutninger i 2009, bestyrelsen er ovenud tilfreds med den
tilgang af medlemmer vi har fået, bestyrelsen er klar over at der er nogle medlemmer der
er utilfredse med at vi kørt et tilbud på tilslutning her i efteråret, og dette kræver også en
forklaring. Vi har for første gang i foreningens levetid været i +, dette er en af hovedårsagerne til, at vi kunne tillade os at komme ud med et sådanne et tilbud, da der tidligere
er blevet sagt at vi ikke ville nedsætte prisen på tilslutning før efter 10 år eller hvis vi var
gældfrie, det skal understreges at foreningen ikke har haft udgifter på disse tilslutninger
da de har været udgiftsneutrale, Det der skal fokuseres på, er at de nye tilslutninger er
sikre penge i kassen hver gang vi opkræver programafgift, og derved med til at betale
driftsmidler hvilket gør at vi alle spare penge på udgifter, jo flere tilslutninger vi er, jo

billigere bliver det pr. medlem og dermed flere penge til drift ganske simpelt, for ikke at
nævne at vi står stærkere overfor andre udbydere som står og banker på døren, vi skal
ikke glemme at der er megen konkurrence om medlemmer, og så længe vi kan holde dem
af stangen (hvilket jeg mener vi gør) så har vi et godt produkt til vores medlemmer.

Regnskab
Igen I år ser det rigtigt flot ud, da vi har flyttet indbetalingsterminen til primo januar, ser det
rigtigt fornuftigt ud, da vi nu har pengene inde inden der kommer de store regninger
(copydan/Koda, programafgifter mv.).
I år har vi fået vores regnskab revideret af en autoriseret revisor, dette er gjort for at tilsikre
os at foreningens regnskab er kørt efter de gældende regler, til dette er der ingen yderlig
påtegning, men der er fremkommet et par punkter i påtegning, dels at vi som bestyrelse
har fået kontingent betalt af foreningen.
Dette skal ses i stedet for et bestyrelses honorar som andre foreninger har, da bestyrelsen
ellers er ulønnet.
I vil også kunne se at der er påtegning om vi har indbetalt 3 gange i 2009, dette skyldes vi
har rykket opkrævningerne til primo januar som er gældende for første ½ år 2010.
Kaserer (Birger) vil komme mere i detaljerne vedr. regnskabet når det bliver fremlagt.

Internet/IP telefoni
31.december 2009 har vi 274 tilslutninger, her er der 175 der har Internet, ud af dem har
100 valgt at have deres fastnettelefon vi IP., dette er flot taget i betragtning af vi har
mange ældre der ikke har valgt/lyst til at have internet, men jeg har fornemmelsen af at det
er støt stigende, inden længe har vi mulighed for hastigheder på op til 50 MB / 5MB, da vi
igen opgradere nettet i AaBN signalforsyning til fordel for vores medlemmer. Til oplysning
kan siges at IT- og Telestyrelsens bredbåndskomite ønsker, at hjemmene i 2013 har
mulighed for 5-10 Mbit/s downstream og op til 5 Mbit/s upstream.
I AaBN Signalforsyning kan man i dag vælge mellem fem hastigheder, hvoraf de tre ligger
over målet for downstream i 2013.
Vi har stadigvæk et stabilt netværk som vi kun kan være stolte af, vi har til tider hørt at
nogle medlemmer taler om at det er for dyrt og at Dansk Kabel TV ikke er hurtige nok med
at opgradere, jeg sige som jeg har sagt før, at den hastighed i modtager fra Dansk Kabel
TV er den I betaler for, andre internet udbydere holder ikke helt hvad de lover hastighedsmæssigt. Dette er en af de væsentligste årsager til vi til stadighed har Dansk Kabel TV
som leverandør, der udover har vi efter vores opfattelse et fantastisk god service og godt
samarbejde, hvor professionalisme og kvalitet går op i en højere enhed.

AaBN signalforsyning
Vi har igen i år haft et travlt år i AaBN, Vi har haft et tæt samarbejde med vores
leverandører, som har arbejdet hårdt for at vores medlemmer dels har, kunne få en god
service og samtidig kunne komme så gnidnings frit i gang med implementeringen af
YouSee, dette er ikke sket helt uden problemer, meget teknik skulle på plads, men det er
trods alt lykkedes rimeligt godt.
Vi har nok skulle vænne os til, at YouSee er et stort firma med over 1. Mil medlemmer,
men samtidig har de også fået noget at tænke over, da vi foreninger er meget mere
krævende end de er vant til, de skal først til at lære at samarbejde med antenneforeninger,
metoden de har været vant til at arbejde med, når de taler om antenneforeninger (på

regionspakken), var at de bestemte dagsorden, sådan er det ikke helt med os da vi
forlanger at have vores selvstændighed, da vi mener vi står bedst på denne måde.
Medlemsopgørelse I AaBN pr. 31. december 2009 = 3897 medlemmer mod
3781medlemmer i 2008
Clear
Som alle er blevet informeret om dels i vores udsendt blad og på hjemmesiden, går vi
YouSee Clear, som betyder at vi kan modtage ukodet digitalt signal i uge 8 2010, dette har
desværre gjort at vi har haft nogle forstyrelser på nettet, disse fejl skulle være rette nu.
kravet for at kunne modtage Clear er at man skal have et TV som kan modtage DVB-C og
Mpeg4 så har du alle kanaler digitalt i alle rum, man skal bemærke for at kunne få de
tjenester der ligger i YouSee plus, skal du have et kort med digital kortlæser eller setopboks fra YouSee.

Programmer
I år har vi afholdt vejledende programafstemning, stemme % har ikke været for stor kun
15% sammenlagt, det er ikke mange stemmer, og man kan diskutere om det er relevant
at sammensætte grundet så lille stemme %, men det kan også tolkes på den måde, at vi
har en programflade som er godt dækkende, det der springer i øjnene af mig er at
mellempakken er næsten ens i stemme % i alle foreningerne så der er ingen tvivl om det
er det der skal være der. Forslag til pakkerne vil vi komme nærmere ind på under
programvalg.
Jeg har den opfattelse at det var godt vi gik over til en 3 pakkeløsning, vi har mange der er
gået ned eller op på mellem pakken, nogen er gået ned da de mener det er blevet for dyrt,
og andre er gået op da de gerne vil have lidt mere, selvom det koster ekstra.
Af tekniske årsager kan der max være 7 programmer i mellempakken. Kravet har været at
Mellempakken skal være ens i alle foreninger, og Programmerne bestemmes af AaBN,
man skal sørge for at "ramme bredt". Programmer skal forefindes i alle foreninger som får
TV signal fra YouSee.
Da de analoge signaler blev stoppet i november, blev der født nogle nye kanaler DR
Ramasjang, DR K, DR update, disse kanaler havde vi også et ønske om at kunne levere
fra dag 1, men vi ville også kunne levere dem analogt i vores net, vi ville også have DR
HD på den digitale platform hvilket også lykkedes.
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, dette
område er stadigvæk under udvikling, som noget nyt kan man også spole tilbage i det man
har set hvis man lige gik glip at noget i udsendelsen, dette gælder dog kun fra man gik ind
på den pågældende kanal. Jeg må indrømme at jeg er meget imponeret over den boks,
med alle de muligheder den giver.

Visioner
3D TV
Da vi var på messe i Berlin i september oplevede vi 3D TV, dette er opstarten på et nyt
kapitel, det fleste 3D TV vi så var med briller men, vi oplevede også 3D hvor vi ikke
behøvede at bruge briller, så jeg vil tro inden for de næste par år kommer de første TV på
markedet.
Discovery har netop ingået et samarbejde med Sony og Imax om at skabe det først TVnetværk i USA (selvfølgelig) dedikeret til 3D. Dette sker netop i året hvor Discovery
Channel kan fejre 25-års jubilæum. I foreningen følger vi nøje med i hvad der rør på sig på
dette område vi vil være med når det kommer til Danmark, hvis det er muligt.
Bredbånd Nord
Har ønsket at komme i dialog med os, og vi har holdt mødet om et muligt samarbejde,
dette kunne ikke imødeses da vi i AaBN ikke mener at de kan levere det vi har behov for,
de mente at vi skulle lade dem komme ind og tilbyde internet for vores var i deres øjne
håbløs forældet vi kører jo ikke fiber siger de, vi korrigerede dem og oplyste dem om at vi
havde meget fiber i vores anlæg men vi brugte det til at transportere stor data fra sted til
sted og derefter Coax kabel ud til medlemmerne, det de vil/kan tilbyde er internet op til
100/100 Mb men til en pris på 999,- kr., dette mener vi ikke har sin relevans
AaBN bestyrelsens arbejder stadigvæk ihærdigt på at vi fremadrettet kan få det bedste
TV- og Internet til de billigste penge, jeg er overbevist om at vi vil følge trop mht. til
udvikling af TV fladen.
Aktiviteter i 2009
Aktivitetsniveauet i bestyrelsen har været meget hektisk i år, hvor vi har holdt :
3 møder med YouSee
6 møder i AaBN signalforsyning
5 møder i vores egen bestyrelse, så vi har bestem heller ikke kedet os i år
Deltagelse i IFA messe Berlin, som er Europas største TV messe.
Deltagelse i FDA Landsmøde/messe som er norden største messe, som tidligere har man
kunne se alt det nye, der rører på sig inden for TV og Anlæg.
Vi har stadigvæk 2 stk. repræsenteret i AaBN bestyrelsen, og en repræsentant i lokal-tv

Jeg vil takke bestyrelsen for gode humør og fremragende indsats i forgangne år,
Finn Bo Hansen for at han afser tid til at reviderer vores regnskab, en stor tak til vores
samarbejdsparter, YouSee, Dansk kabel TV og FDA, en speciel tak til Dansk Kabel TV, for
deres gode og hurtige service til vores medlemmer, også en stor tak til vores medlemmer,
uden jer, ville vi ikke have det vi har i dag.
Med de ord vil jeg sætte beretningen til afstemning og evt. spørgsmål.
Thor J.K. Olsen
Formand

