Beretning for 2018
Bramming Øst 2018.
Vi har nu haft ni år med fuld digitalisering af Tv-signaler. 9. februar 2016 forsvandt
muligheden for at modtage tv-signaler analogt. Siden er udviklingen gået rigtigt stærkt.
YouSee har lov til at bruge vores net til internetforbindelse. Antallet af brugere af Internet
kan indvirke på den pris, vi skal give for de 3 programpakker. Over halvdelen af
medlemmerne af Øst har Internet hos YouSee.
Nogle af vores medlemmer er flyttet fra én adresse i Bramming til en anden. Andre er helt
nye medlemmer, som for en dels vedkommende kommer fra områder uden
Antenneforeninger.
Ind/udflytning skal afmeldes til foreningen - desværre sker det ikke altid. Derfor ønskes
en vedtægtsændring; se bilag 2.
Sælger skal huske at afmelde PBS.
Ønsker man på den nye adresse en større pakke straks, ja så kan man gå ind på vores
hjemmeside og meddele det her. Det er sådan, at mindre pakke kan ønskes 2 gange om året:
nemlig pr 1.januar og 1. juli. Betaling for valgt pakke sker af 2 omgange. Se
bestemmelserne på vores hjemmeside.
Opgradering og Bland selv
Året 2018 har budt på flere tiltag.
Der kom mulighed for meget hurtigt Internet op til 1000 Mbit. Vores aftale med YouSee
ang. bredbåndspriser mundede ud i, at der IKKE skete forhøjelse af priserne. Vores priser
indeholder en sikkerhedspakke. Når man sammenligner med andre udbyderes priser, skal
man trække ca. 20 kr. pr. måned fra vores priser. Derfor er vi ud fra annoncerede
normalpriser fra andre udbydere, de billigste i Bramming.
I oktober afholdte vi sammen med YouSee et event i hallen. Overskriften var Bland selv.
Fremmødet var rigtig flot. I uge 1 kunne jeg oplyse i nyhedsbrev, at 65 medlemmer
efterfølgende havde valgt bland selv konceptet. Det kan oplyses, at tallet siden uge 1 er
steget. Konceptet er unikt, idet at man kan blande almindelige kanaler med streamings
tjenester. Udvalget af sidstnævnte stiger løbende. Netflix er én af disse. Regler for bland selv
findes på YouSee´s hjemmeside. Desuden kan man også finde en beskrivelse på vores
hjemmeside. Bland selv er et YouSee produkt. Ønsker man at vælge dette, kontaktes YouSee
pr. mobil- eller man besøger YouSee´s butik på 1. sal på Broen i Esbjerg.

Antenneforeningen Øst
Har antenneforeningen Øst en fremtid?
I de sidste 3 år har vi desværre mistet ca. 3% af medlemmerne pr. år.
Årsagerne til denne tilbagegang er flere. Det, at man ikke er bundet til en forening, betyder,
at man jo frit kan vælge udbyder. Når man får tilbudt gratis tilslutning og måske 2 gratis
måneder, så er det svært for Øst at konkurrere. Vi har 250 kr. pr. medlem til at køre
foreningen for.
Hvis man i 2018 sammenligninger med tilbagegang for YouSee på landsbasis de seneste 3
år, så er vores tilbagegang dog klart mindre.
Vi har de seneste par år kunnet tilbyde bredbånd uden Tv. Vi har i slutningen af 2018 27
medlemmer, som har valgt dette produkt. Disse 27 ville ellers have skulle valgt en
konkurrerende udbyder, som har haft dette produkt i adskillige år.
Pakke fordeling i Øst er i 2018- (i parentes 2017-tal):
Grundpakke: 21,1 % (20,2 %)
Mellempakke:18, 1 % (15,1 %)
Fuldpakke: 60,8 % (64,7%)
Fremtiden
Vi vil i samarbejde med YouSee kæmpe for, at Øst overlever! Vi ønsker at kunne tilbyde de
bedste tv-pakker. Også priserne for disse skal -ligesom nu - være billigere end vores
konkurrenters priser.
Vi tror på, at streaming er fremtiden. Derfor er Bland selv konceptet rigtigt godt.
Hvis man på sigt kan få det frie valg helt FRIT, ”fanger” man også de kommende
generationer ang. Tv-kigning kombineret med streaming.
Afslutning
Hermed en stor tak til alle i bestyrelsen for det gode samarbejde.
Tak til de medlemmer der følger med i foreningens ”liv” – enten ved at læse
hjemmesiden, være tilmeldt nyhedsbrev eller på anden måde er i kontakt med os i
bestyrelsen.
Johannes Jørgensen, formand.
Bilag 1 DAGSORDEN
Bilag 2: forslag til vedtægtsændring

Bilag 1:
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 og

orientering om budget 2019 (findes på vores hjemmeside)
5. a) Indkomne forslag: Se bilag 2
6. Valg af formand (hvert år) – på valg:

Johannes Jørgensen, Porsholtparken 59
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Oslakk Thomassen, Gyvelvej 17
Helge Aaes Jakobsen, Porsholtparken 13
Og valg af 2 suppleanter (hvert år)
Jeppe Povlsen, Tværsigvej 54
John Hansen, Westergaards Alle 38
8. Valg af 2 revisorer (hvert år)

Jørgen Holberg, Gyvelvej 49
Bo Kristensen, Bakkevej 3
Og valg af 1 suppleant (hvert år)
Henning Gyldenlev, Stejlgårdsparken 54
9. Eventuelt

Bestyrelsen

Bilag 2:
Forslag til vedtægtsændring §18:
Nuværende §18:
Fraflytning:
§ 18 Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen ved indbetaling af det til enhver tid
gældende medlemskontingent samt indbetaling af det tidligere medlems evt. restance eller betaling af den på
overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb i h.t.§ 16. I modsat fald er
bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

Ovenstående §18 foreslås suppleret med §18a:
§18a Ved salg af ejendom i Øst’s område er ejer forpligtiget til skriftligt straks at meddele salget til Øst
-blanket findes på Øst´s hjemmeside.
Meddelelsen indeholder: Overtagelsesdato og ny ejers navn og adresse.
Ønsker ny ejer ikke at overtage medlemskab af Øst, skal sælger udmelde ejendommen fra den dato, ny
ejer overtager ejendommen fra.
Sælger betaler omkostningerne ved lukning.
Overskriften fraflytning ændres til fraflytning/ejerskifte

