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Bestyrelsens beretning
Når vi i aften skal se tilbage på endnu et år i Antenneforeningens relativt korte historie, så har det 
igen været et år med masser af udfordringer ikke blot til bestyrelsen, men også til medlemmerne på 
mange områder. Og jeg kan forsikre alle om, at det ikke er forbi  endnu – der sker hele tiden 
ændringer i vore muligheder og vore vilkår, og det må vi konstant forholde os til.
Først fjernede man ved politisk beslutning de analoge signaler i TV-verden og truede alle med sort 
skærm. Det løste vi i antenneforeningen ved at omdanne det digitale signal til analoge signaler til 
glæde for medlemmerne, i år var det så TV2 som betalingskanal og fjernelse af det såkaldte MPEG2 
signal til fordel for MPEG 4 – og igen truede man med sort skærm. Og endnu en gang kunne vi 
berolige alle med, at der ikke skete noget.
Og så alligevel morgenen til 11. januar – hvor det hele skiftrede om natten havde vi sort skærm i 
Ebeltoft antenneforening – heldigvis ikke på grund af omlægningerne, men fordi der var sket en 
teknisk fejl i forbindelse med ændringerne, så signalerne på landsbasis var ude af drift. Og det blev 
rettet efter få timer.
Og det næste vi står overfor er, at politikerne har besluttet at den øverste del af frekvensbåden skal 
inddrages til mobilt bredbånd. For os betyder det, at vi må påregne problemer med de kanaler som 
ligger i området fra 790 MGZ til 862 MHZ. Det svarer til, at man nærmest konfiskerer 10 procent af 
vores frekvensområde. Vi bliver formentligt på grund af omstændighederne tvunget til fortsat at 
sende programmer ud i det område, men man må forudse forstyrrelser, hvis ikke ens egne kabler er 
helt tip top og dobbelt afskærmede – vi har faktisk oplevet lignende problemer i forbindelse med, at 
boxer begyndte at sende flere kanaler efter nytår. Men jeg tror de fleste har fået dem løst ved at 
benytte sig af nye kabler mellem antennestik og TV-apparat.
Men udviklingen stiller os i et alvorligt dilemma – hvornår skal vi afvikle alt det, som vi giver 
medlemmerne, selv om det er fjernet for alle andre i samfundet – det gælder både analoge signaler 
og MPEG-2 signalerne. Vi har drøftet det indgående i bestyrelsen, og er nået frem til, at vi med 
udgangen af 2013 – altså udgangen af næste år vil ophøre med at sende de fleste af programmerne 
analogt. Vi vil derefter kun udsende de mest gængse kanaler – de såkaldt must carry kanaler i 
analogt format. Det vil sige DR 1, DR2, TV2 og måske DRK også – men alt andet bliver fra 1. 
januar 2014 kun sendt digitalt. Hvis ellers programudbyderne giver os lov – for selv om det analoge 
signal formelt er fjernet, så hænger udbyderne stadigt fast i, at vi skal sende alt både digitalt og 
analogt – forstå det hvem der kan.
I øjeblikket er det sådan at vi kan sende 5-6 digitale kanaler for hver en analog kanal – så det giver 
uanede muligheder at fjerne de analoge udsendelser – og færre og færre blandt medlemmerne har 
efterhånden analoge TV-apparater. Og slet ikke som første valg til TV-visning – men til gengæld 
giver det så nye udfordringer for de nye HD-kanaler, og dem kommer der jo en lind strøm af – de 
kræver mere plads end  en almindelig digital kanal – og jeg tør slet ikke tænke på den plads det vil 
kræve i fremtiden at have 3D-kanaler på anlægget – selv om det er fremtidsmusik,  er det også 
noget vi må overveje meget grundigt i de kommende år.
Vi er efterhånden blevet så låst i vores nuværende hovedstation ved antennemasten på Skelhøje, at 
vi ikke er i stand til at stille mere udstyr ind – og derfor må kommende bestyrelser undersøge 
mulighederne for at skaffe mere plads – enten ved en udvidelse eller ved investering i en helt ny 
hovedstation, men måske løses problemerne i første omgang når vi udfaser de analoge signaler med 
udgangen af næste år.
Et andet problem, som vi har brugt noget tid på, er, at vore forstærkere rundt i byen – specielt dem 
vi i sin tid overtog  fra Ebeltoft Kommune – ikke lever op til kravene for stærkstrømsanlæg. Det 
betyder, at vi netop har igangsat et større renoveringsarbejde, hvor vi så at sige får ordnede forhold. 
Ingen hverken medlemmer eller bestyrelse kan leve med, at tingene ikke overholder reglerne, og at 



vi hvis der sker en ulykke kan pådrage os et betydeligt erstatningsansvar.
Vi har i samarbejde med Stofa og NRGI søgt at finde den helt rigtige løsning, så udstyret bliver tip 
top på det område. Men det betyder en stor udgift som vi ikke havde regnet med i år.
Allerede på generalforsamlingen sidste år havde vi oppe at vende, om vi skulle droppe TV 3 Puls og 
erstatte den omgående med DK4. Der var interesse for sagen, men der var ingen konkret beslutning, 
og vi lod sagen hvile til sidste på året. Kritikken haglede i perioder ned over bestyrelsen for 
afgørelsen med at DK4 forsvandt ud af vores programtilbud – og vi besluttede derfor sidst på året, 
at vi ville gennemføre omlægningen mellem de to kanaler med virkning fra årsskiftet. Men der er 
desværre lidt langt fra beslutning til handlingen blev effektueret. Kommunikationsproblemer bl.a. i 
Stofa var en af grundene, tekniske problemer en anden, og så fik vi så mange protester, at vi valgte 
at køre videre med begge kanaler ,indtil midt på året i år, hvor vi så går over til den nye struktur, 
som vi har arbejdet med gennem nogen tid.
Den nye struktur baserer sig på et trepakkesystem i modsætning til det nuværende system med to 
pakker. Når vi går ind for at indføre det er der to grunde – den ene er den økonomiske og den anden 
er at det var en forudsætning for udvidelse af vor fordelsaftale med Stofa til også at omfatte en 
række nye funktioner. Vores nye mellempakke som vi vel kan kalde den er kommet i stand gennem 
et samarbejde mellem antenneforeninger landet over med samlet medlemstal i størrelsesordenen en 
halv mio. Det betyder, at vi har kunnet få pakken til en meget favorabel pris.
Bedst muligt TV for de færrest mulige penge har været målsætningen siden foreningen blev stiftet, 
og det forsøger vi fortsat at leve op til.

Den nye pakkestruktur vil give en grundpakke til ca 100 kr. om måneden incl. TV2 som 
betalingskanal. Det giver en mellempakke til 275 kr. for en lang stribe af populære kanaler, og så en 
stor pakke med en række ekstra kanaler, som så kommer til at koste tæt på 400 kr. om måneden. Så 
skulle der genren være TV for enhver smag og pengepung. Men det er klart vi kan ikke stille alle 
tilfreds – og det gør vi heller ikke forsøg på.

Mellempakkens indhold har vi ikke haft direkte indflydelse på, men den består af de mest populære 
kanaler set i forhold til målingerne af seermængde og i forhold til de implicerede foreningers 
medlemmer. Vi er af den opfattelse, at den nye pakke er et godt alternativ til det vi har og et skridt 
på vejen til at skabe større valgmuligheder for medlemmerne.
I de kommende år er der næppe tvivl om, at digitale løsninger med frit valg mellem flere kanaler vil 
blive mere udbredt, men man skal ikke regne med, at det bliver billigere – købt som 
enkeltprogrammer ligger de allerfleste kanaler til en pris langt over det vi køber dem til i vores 
pakker. Det betyder, at køb af nogle få pakker hurtigt bliver dyrere end det vi kan levre hele pakken 
til – og så har vi jo programmer til hele familien og det kan ses i flere rum og i fin kvalitet alle 
steder.

Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke følger med i markedets udvikling. Vi har faktisk været 
så langt fremme, at vi har arbejdet med ideen om at bruge en del af foreningens formue på at købe 
en digital zaptorboks med alle dens muligheder til alle medlemmer for dermed at reducere 
udgifterne til f.eks. filterskift, udgifter til udvidelse af hovedstationen, fordi alt så kunne sendes 
digitalt med masser af plads til rådighed – men der er slanger i ethvert paradis – også det digitale:

TV-udbyderne vil ikke tillade os kun at sende digitalt så længe masser af medlemmer stadig har 
analoge TV, selv om det analoge signal i øvrigt officielt er afskaffet for flere år siden – og vi kan 
heller ikke løse problemet med digitalt TV i alle rum uden ekstra bokse. Det betyder, at vi indtil 
videre har måttet skrinlægge tanken. Med jeg føler mig overbevist om, at vi stadig vil arbejde med 
at udvikle systemet bedst muligt til glæde for medlemmerne. Og lad mig i den forbindelse minde 



om fordelsaftalen, som indebærer en masse fordele for medlemmerne.
Det gælder 50 procent rabat på kortafgiften på  digitale kort hvad enten det er til Zaptorboks eller 
direkte kortlæser på TV-apparatet.
Det gælder 10 procent rabat på prisen på bredbåndsforbindelse
Det gælder telefoni uden abonnement
Det gælder WEB-TV så man kan se TV på sin computer overalt i hjemmet og fra om nogle måneder 
også i sommerhus eller campingvogn, hvis man har abonnement på Stofa Bredbånd og i øvrigt har 
adgang til bredbåndsforbindelse hvor man er. Det helt nye i den sag er, at der netop er indgået en 
samarbejsaftale mellem Stofa og TV2 – så alle TV2-kanaler bliver til rådighed på web-tv via en 
bredsbåndsforbindelse.

Vi betaler hver tår som det også fremgår af regnskabet et pænt beløb til Stofa for disse aftaler, men 
hvis medlemmerne ville udnytte dem er der  større besparelser til alle. Og vi er med disse tilbud 
også med til at sikre, at vi kan matche alle konkurrenters tilbud, hvad enten det gælder You See eller 
elselskabernes Waoo både på prisen, på udbuddet og på kvaliteten.
Et andet emne, der har været aktuelt både i vores forening og også i mange andre, er de kommunale 
tilslutningspligter, som binder masser af medlemmer i de forskellige antenneforeninger. De 
eksisterer fortsat, men der er opblødning på vej.
Allerede for et par år siden blev det meddelt, at der var indgået et medieforlig, hvor man ville fjerne 
tilslutningspligterne. Sidste forår kom så det første konkrete lovforslag, hvor det blev forbudt at lave 
tilslutningspligt i fremtidige udstykninger. Samtidigt slog landsretten i en dom fast, at 
tilslutningspligt er en ting, men aftagepligt noget helt andet.

Så reelt er ingen tvunget til at aftage signalerne, selv om man er tvunget til  at være medlem, men 
man er tvunget til at betale grundbeløbet til foreningens drift indtil videre. Til gengæld forlyder det 
nu, at tilslutningspligterne vil blive helt afskaffet om tre-fire år. Der tales om udgangen af 2015. Det 
kan betyde en del udmeldelser af foreningen – selv om vi da ikke forventer det, fordi vi fortsat 
mener, at foreningens tilbud er det bedste, der fås.
Men udmeldelser i større tal kan blive et økonomisk problem, da vi jo skal have afskrevet på vort 
anlæg, så derfor er bestyrelsen allerede i gang med at forberede, at vi til den tid har fået foretaget de 
største afskrivninger. I øjeblikket afskriver vi knap 300.000 kr. om året på anlægget, men vi har i 
samråd med revisoren besluttet at lave en skrapværdi – altså en blivende restværdi – på hele 
anlægget på 1 mio. kr.
Vi vil derfor om ca 3 år være helt i bund med afskrivningerne og kan bruge pengene til at holde 
prisen nede på TV-pakkerne. Det betyder, at der i 2011 er foretaget straksafskrivninger af beløb i 
størrelsesordenen 200.000 rk., som jeg skal vende tilbage til under fremlæggelsen af regnskabet. 
Det betyde r et stort underskud sidste år, men vi har stadig en egenkapital i størrelsen af 3,2 mio. kr. 
eller 800.000 kr. mere end da vi begyndte driften for fem år siden.
Så økonomien i foreningen fejler ikke noget. Med det kan da mærkes at renteniveauet er helt i bund 
så selv om vi har mange likvide midler så får vi ikke mange penge i renter mere.
Inden jeg slutter beretningen skal jeg kort omtale radiosiden af vort net. Der blev lavet om på hele 
DRs sendeflade sidste efterår, og vi besluttede efter mange overvejelser at anskaffe udstyr, som 
kunne omsætte alle DAB-kanaler til almindelige kanaler på vort net. Vi havde håbet på en hurtigt 
gennemførelse af projektet, men igen her er virkeligheden desværre en ganske anden, så mange har 
ventet forgæves på, at vi får det hele i orden.  Den seneste melding er, at det nødvendige udstyr, som 
skal hentes udenlands er afsendt fredag – og at vi derfor kan få det hele etableret i denne uge, så om 
få dage skulle vi gerne være helt klar med den nye sendeflade på radiosiden.
Jeg vil gerne runde denne beretning af med en tak tril vore samarbejdspartnere på alle områder, til 
vore medlemmer og til mine kolleger i bestyrelsen, som har ydet en stor indsats i det forløbne år.



Og hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen til debat.


