
 

 Bestyrelsens beretning for perioden 01.01.2019→ 31.12.2019. 

 

Indledning: 

Indledningsvis velkommen til Generalforsamlingen i Mølholm Antennelaug. 

Endvidere en velkomst til jer medlemmer der vil bruge en aften på en orientering om arbejdet i jeres 

antenneforening. 

”Præsentation af bestyrelsen og suppleanter” 

Aftenens program er bygget nogenlunde således op: 

• Vi afvikler den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne. 

-- 

På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for perioden fra d. 01.01.2019 frem til d. 

31.12.2019.  

De vigtigste overskrifter for året 2019 (kan I se bagved mig) har således været 

• Konstituering. 

• Ombygning afsluttet 

• Samarbejdet med Stofa = Norlys 

• Voldsomme kampe 

• Streaming 

• Økonomi 

• Investeringer 

• Fremtiden 

  

Året 2019 har været et år præget af et godt og intenst samarbejde i bestyrelsen, hvor fokus har været 

på vore medlemmer. Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede vi os på det efterfølgende 

bestyrelsesmøde.  



 

Ombygning afsluttet 

Som vi har drøftet og besluttet de sidste år har vi nu afsluttet ombygningen og opgradering af vores 

anlæg. 

Vi er godt bekendt med at det har medført nogle gener, men det var været en nødvendighed og en 

god beslutning for at følge med tiden og være klar til fremtiden. 

Vi står nu med et fremtidssikret anlæg og kan tilbyde op til 1000 mbit samt det skulle også gerne 

betyde mere stabilitet og højere kvalitet. 

4K og 8K-udviklingen fortsætter også, men måske går det ikke så stærkt i øjeblikket. Mange nye 

fjernsyn er klar til 4K, men pt. har vi kun en kanal der sender i dette format, nemlig Visat Ultra HD.   

I den forbindelse bliver det mere og mere påkrævet, at de enkelte husstandens installationer er 

opdateret og vi kan kun opfordre til at få det efterset således alle får en god oplevelse med det der 

udsendes. 

-- 

Denne ombygning og en enkel kanalomlægning har betydet, at der skulle foretages en 

kanalsøgning. Vi ved godt at det ikke altid er nemt for alle vores medlemmer at håndtere dette, men 

vi opfodrer til enten naboer, genboer eller familiemedlemmer der har lidt indsigt i denne proces 

bistår, eller et forslag kunne være at ringe til værktøjskassen. 

 

Stofa = Norlys 

De store bliver større nævnte jeg sidste år i beretningen det er også tilfældet med Stofa, der nu er en 

del af Norlys efter deres sammensmeltning med Eniig i Silkeborg. For et par år tilbage blev Boxer 

også indlemmet i Stofa-familien.  

Vores daglige kontaktperson ved Stofa er Henrik Hansen og med Henrik afvikles der årligt ca. 6-8 

driftsmøder. 

Tidligere i dag holdt vi Åbent Hus sammen med Stofa. Her har der været mulighed for at alle 

områdets husstande og beboere kunne høre om konkrete muligheder nu og i fremtiden. Der er 

forskellige ønsker og behov, samtidig med at tingende udvikler sig løbende. 

 



 

Et andet område der har været sat fokus på, er markedsføring. Dette for at fortælle om hvilke 

muligheder vi tilbyder. Fakta er at for TV og specielt bredbåndmarkedet er vi i hård konkurrence 

hver dag om kunder/medlemmer. 

Vi har i 2019 omdelt 2 foldere, hvor den sidste udgave er blevet lagt i jeres postkasse for nylig. 

Samtidig med opdeling af denne folder har nogle af jer medlemmer også modtaget et lille 

spørgeskema. Det skal bruges til afklaring af, om det har værdi at producere denne folder og omdele 

den.  

Endvidere har vi i januar 2020 kørt en lille kampagne for Ikke medlemmer der har mistet 

Discovery-kanalerne. Vi informerer endvidere løbende via nyhedsmail og opdateringer omkring 

aktuelle forhold, der kunne have jeres interesse. 

 

Konflikt Discovery Network & Yousee 

I efteråret foregik der via medier, antenneforeninger, kunder og medlemmer en uskøn kamp, hvor 

medlemmer blev taget som gidsler. 

YouSee der er den klart største distributør i Danmark lod deres medlemmer blive gidsler og mange 

antenneforeninger og deres medlemmer kunne ikke gøre noget pga. de var kontraktlig bundet til 

YouSee. 

YouSee tog på medlemmernes vegne beslutning om, at en stor leverandør, nemlig Discovery 

Networks 11- kanaler kun skulle forefindes i Bland Selv eller det vi benævner Vælg Selv.  

Lod samtidig pakkerne fylde op med uaktuelle programmer og meddele priser blev holdt i ro med et 

væsentlig dårligere produkt. Som forbrugerrådet ”Tænk” skrev → ”Tror de enkelte kunder ikke kan 

gennemskue dette”. 

Vi ved godt der er andre muligheder, men specielt for det ældre publikum var det en ”boksestød” 

under bæltestedet, idet vi ser, at mange stadig gør brug af pakkerne trods en stærk udvikling på 

streaming-området. 

Det er uanstændigt af en så stor operatør som YouSee på markedet.  

Hvad sker der så nu i denne ”boksekamp” – det er rent gætteri, men måske kommer nogle af de 

populære programmer tilbage i pakkerne, mens andre kun bliver som ”Bland selv” 

Kan det ske i MAL – tja ikke noget er sikkert, dog får det mig som formand til at sige det med 

længerevarende kontrakter er farlige.  



 

Vi står der dårligt i situation, idet vi har en aftale til 2026 med Stofa, men den var vi nødt til at 

indgå for at få Stofa til at være en væsentlig medspiller i vores ombygning. 

 

Økonomi  

Vores økonomi har været solid og vi har brugt dem til 3 ting her i 2019 og 2020: 

Ombygningen har kostet ca. 1.600.000 

Nedsættelse af pakkepriser i 2019 og 2020 

Investering i nybygger-områder → 

Fundervej med 57 og Boeskærvej med 11 begge i 2020 samt 155 i 2021 med det nye områder ved 

Svinholtvej benævnt Agerglimt med 155 nye boliger 

-- 

Som det fremgår af regnskabet, vil vi som forening blive belastet med omkostninger på at have 

midler i Sparekassen. Det er de gældende markedskræfter der gør sig gældende her, men vi har en 

løbende dialog med Sparekassen om de muligheder vi som forening tilbydes 

-- 

Prischeck på eks. Pakkepriser ser fortsat fornuftig ud når man sammenligner specielt andre STOFA-

antenne foreninger. Når man sammenligner priser, skal man jo også sammenligne på indhold og der 

er det tilbud man får ved andre leverandør ikke identisk med det vi har. 

  

Hvad sker der i verden omkring os 

Som I nok fornemmer, er verden under udvikling/forandring, men også det vi arbejder med, sker 

der meget: 

• Standard-pakker falder når vi snakker mellem og den store pakke, men vi har en lille 

fremgang på den lille pakke. Flere tilkøber ovenpå den lille pakke både, hvad angår 

streaming, enkelte kanaler, eller prøver ”vælg selv”. 

• YouSee’s signal og handlinger er også svær at tolke. Forbrugerrådet ”Tænk” roser jo, hvis 

pakkeløsningen bortfalder, men en konsekvens heraf bliver jo at de enkelte programmer 



 

bliver dyrere, hvis de store leverandører ikke kan garantere et antal, som det er tilfældet med  

standard-pakkerne. 

• TDC/YouSees net bliver åbnet for andre leverandører af internet. Det betyder, en øget 

konkurrence på dette område og seneste er Fastspeed – der tilbyder 1000 MBIT til 249,00. 

De meddeler, at de nu har 20.000 nye kunder. 

• Streaming fortsætter udviklingen også seneste aktør på markedet er Disney og Amazon. 

 

Afslutning: 

Som I fornemmer, har vi gang i mange ting og jeg føler med sammensætningen af bestyrelsen, at vi 

når i mål med de ting vi arbejder på og med. Vi har fokus på medlemmerne som er vores 

fornemmeste opgave. Dette samtidig med at vi har dialog, møder med andre interessenter udenfor, 

gør at vores baggrund og basisviden bliver styrket.  

-  

Fokus på 2020 for bestyrelsen er således løbende info til medlemmer via folder, mail m.m. og 

samtidig at være obs. på nye områder/trends i vores forsyningsområde. 

-- 

Dette var så beretningen for de forløbne 12 måneder og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 

tak til den samlede bestyrelse herunder suppleanter for et godt samarbejde. 

Endvidere en tak til følgende sponsorer til generalforsamlingen: 

Verdens TV og Viacom 

Samtidig en tak til vores bankforbindelse som er Middelfart Sparekasse og samarbejdet med vores 

revisor Martinsen 

Sluttelig en tak til Henrik Hansen og STOFA.  

 

TAK for opmærksomheden  

 


