
Antenneforeningens generalforsamling 25. marts 2013

Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen fremlagde på sidste års generalforsamling planerne om indførelse af et trepakkesystem i 
antenneforeningen for at skabe større muligheder for at vælge for foreningens medlemmer. Det er 
også sket, og da vi på et medlemsmøde  i maj sidste år fremlagde de endelige planer , gav jeg på 
bestyrelsens vegne udtryk for, at det nu måtte være slut med  kanalomlægninger i foreningens 
system.

Men det er et ønske vi ikke har kunnet overholde. Vi havde gerne villet, men programudbyderne har 
gjort det umuligt fordi der hele tiden bliver lavet om på tingene. TV-branchen er simpelthen inde i 
en proces i disse år, hvor alle tror at det gælder om at skabe flest nye kanaler – og det endda 
samtidigt med, at TV-seerne kræver flere og flere muligheder for at vælge de kanaler man ikke ser 
fra. Det er et paradoks, som ingen vil tage reel stilling til, men som dag efter dag skaber problemer 
for bestyrelserne i antenneforeninger landet over og hos alle de store udbydere lige fra Stofa over 
You See til Wao.

Senest har Danmarks Radio ændret på alle sine kanaler med nye udbud og tilbud. Det er jo så 
heldigvis i afdelingen for gratisprogrammer, og om godt en måned lancerer TV2 sin nye kanal TV2 
Fri – som man ganske vist tilbyder os gratis resten af året, men kun for at få folk til at kræve, at den 
skal blive der, og så er det pludselig til en væsentlig månedlig betaling. Konsekvensen vil blive 
højere priser på programpakkerne næste år.
Og højere priser følger uvilkårligt også med kampen om sportsseerne. Viasat har næsten skabt sig et 
monopol på al visning af sport i Danmark – og det vil kun føre til, at de fordeler udsendelserne på 
mange kanaler og hæver priserne samtidigt. Så når vi i pressen kan læse om fodboldspillere som 
forøger lønnen betydeligt – så er der kun et sted at sende regningen hen – til seerne i hele Europa – 
og vi skal nok her i Ebeltoft få lov at betale vores andel af gildet.
Senest har Viasat fået tilladelse til at erhverve halvdelen af TV2 Sport – den anden halvdel ejede de 
i forvejen – og resultatet er blevet at der blev fyret en masse dygtige medarbejdere – og at kanalen 
allerede er splittet op i to nye kanaler TV3 Sport 1 og TV3 Sport 2, og det sker samtidigt med, at 
priserne på de to kanaler og på TV3+ efter al sandsynlighed sættes i vejret.
Vi ser det i bestyrelsen som et stort problem, at vi skal op i astronomiske priser for at kunne sende 
de sportskanaler, som en del af vore medlemmer efterspørger – sport er ved at være de dyreste 
udsendelser, der overhovedet findes, og vi kan jo ikke sende det hele uden at den store pakke bliver 
så dyr, at ingen vil ha den.

Det er et virkeligt dilemma og samtidigt er sportskanalerne dem, der er sværest at købe ved valg af 
enkeltkanaler. Så måske ender det hele ud i, at man når vi engang er gået over til rene digitale 
udsendelser kan lave en pakke med sportskanaler, som kun kan ses hvis man har en Zaptor-boks 
eller et fjernsyn med mulighed for indsættelse af et kort med mulighed for registrering af 
kanaludbud  til modtagelsen. Måske teknikken i en ikke så fjern fremtid kan give os hele nye 
muligheder på det område – men problemet eksisterer og det er alvorligt.
Vi arbejder fortsat ud fra en forudsætning om, at de analoge signaler, som blev fjernet ved lov for 
efterhånden flere år siden skal ud af vores anlæg fra det kommende årsskifte. Begrebet Must Carry 
er helt fjernet fra det nye medieforlig, og det betyder, at vi ikke længe mødes af et politisk krav om 
at bestemte kanaler skal være tilgængelige på vort anlæg, men vi vil nok være indstillet på at et par 
af de gratis DR-kanaler stadig skal kunne ses analogt – men derudover bliver alt andet digitalt.



Det håber vi i hvert fald for der er stadig en slange i det digitale paradis: Programudbyderne.
De har hidtil krævet at alle programmer skal sendes både analogt og digitalt – og den endda selv om 
det analoge signal formelt slet ikke eksisterer mere. De er bange for, at selv om de får de samme 
penge af os så vil reklameindtægterne falde, hvis vi kun sender digitalt. Der er dog udtrykt en vis 
forståelse for, at det kan gøres, hvis det som hos os kommer til at gælde for alle kanaler – bortset fra 
enkelte gratiskanaler, hvor reklamerne ikke spiller nogen rolle. 

Men det vil vise sig når vi sidst på året når så langt. En overgang til digital udsendelse af de 
allerfleste kanaler vil formentlig give os den plads på anlægget der skal til for at undgå investeringer 
i en helt ny hovedstation til et rigtigt stort beløb. Analoge kanaler fylder nemlig for hver enkelt lige 
så meget som 5-6 digitale kanaler. Det skulle også gerne give plads til at vi kan sende en masse 
kanaler i den fine HD-kvalitet i fremtiden. Flere og flere udbydere sender nemlig kanaler  i HD og 
det kan ske uden den store meromkostning.

Mens vi er i gang med det digitale, så har bestyrelsen arbejdet meget med en digitalisering af info-
kanalen, så den også kan sendes digitalt i fremtiden. Det skulle gerne ske sammen med en fornyelse 
af indholdet, så vi måske endda får mulighed for at indrette vores info-kanal som en form for tekst-
TV, hvor lokale foreninger kan få deres egne sider at disponere over med informationer til 
medlemmerne. Det skulle gerne blive en stor styrkelse af det lokale tilsnit på vores anlæg
Vi har sat vor leverandør af infokanal og Stofa i gang med at finde den bedst mulige løsning for at 
være sikker på at det hele virker. Men vi forventer en udgift i størrelsesordenen på 70-80.000 kr. på 
at få det løst rigtigt – men så skulle vi også have en fremtidssikret info-kanal næsten uanset hvad 
der sker. Vi ved at man foreninger er glade for den nuværende infokanal,., og udbyttet for alle skulle 
gerne være større når den nye digitale udgave kommer i drift til glæde for alle.

På sidste års generalforsamling blev emnet tilslutningspligt berørt og vi kunne dengang sige, at der 
nok er tilslutningspligt, men ikke aftagepligt. Nu er det formelt, at med udgangen af 2015 skal alle 
tilslutningspligter bortset fra helt specielle steder fjernes fra de kommunale lokalplaner, og det vil 
for vort vedkommende betyde fjernelse af tilslutningspligten i stort set hele forsyningsområdet. 
Forenede Danske Antenneforening har efter en ny Højesteretsdom, der faktisk har fastslået at 
tilslutningspligten eksisterer og kan fastholdes, opfordret antenneforeningerne landet over til 
allerede nu at droppe tilslutningspligten.

Det sker dels med baggrund i, at den alligevel vil forsvinde om et par år, men også med baggrund i, 
at antenneforeningers – og dermed vort eget tilbud til medlemmerne er så godt, at vi sagtens kan stå 
os i konkurrencen med de andre på markedet – f.eks. You See – det tidligere TDC. Vi kan se dyrere 
ud end de andre i starten, men set over en periode står vi ganske fint i konkurrencen, og vi har 
faktisk indenfor de sidste måneder oplevet, at medlemmer er vendt tilbage efter at have været en tur 
væk med levering fra anden side, og det bekræfter os i denne opfattelse.

Bestyrelsen har diskuteret problematikken på flere møder, og vi er enige om, at anbefale overfor 
kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune, at alle tilslutningspligter ophæves med virkning fra 1. 
januar 2014 – altså til nytår. Det er jo nemlig ikke antenneforeningen, der har besluttet 
tilslutningspligterne, men derimod byrådet i den gamle Ebeltoft Kommune – og de skal altså fjernes 
fra alle de servitutter og lokalplaner, hvor de er tinglyst. Det skal besluttes af kommunen og ikke af 
os.

En anden sag, som flere bestyrelsesmedlemmer og vores administrator på Djurs Vand måtte bruge 
en del tid på i det seneste år er et enkelt medlems ønske om at blive fri for at få bestemte kanaler 



leveret i sin pakke. Det er både praktisk og teknisk umuligt at gøre det, men det kunne vi ikke 
overbevise den pågældende om.

Vedkommende mente, at en politianmeldelse mod  den pågældende leverandør, Viasat,  kunne være 
baggrund for, at han ikke ønskede at modtage denne leverandørs programmer. Men vi havde på 
forhånd undersøgt sagen, da det drejede sig om konkurrencestyrelsen som på vegne af et par små 
selvstændige antenneforeninger, havde anmeldt selskabet for at forsøge at tvinge de pågældende 
foreninger til at aftage kanaler for at få andre, så det var ikke en sag vi på nogen måde havde andel 
i. Vi har også Viasat kanaler, men kun dem vi selv har ønsket at aftage og helt uden tvang.
Men i flere måneder var det pågældende medlem konstant forsøg på at få os til at levere pakker 
uden indhold fra Viasat. Det ønsker vi ikke, men først og fremmest er det som sagt hverken praktisk 
eller teknisk muligt. Og vi måtte meddele af vedkommende som andre kunne vælge mellem vore tre 
pakker – eller undlade at betale med efterfølgende eksklusion og inkassosag til følge. Der er for 
længst faldet dom i selve sagen som Viasat tabte og har rettet ind efter – men det har som sagt 
absolut ingen betydning for vores forening.
Vi valgte i kølvandet på opdelingen af anlægget i en trepakkestruktur også at gennemføre en 
omlægning af vores administration. Mange medlemmer kunne på grund af udlejeres modvilje ikke 
få lov at vælge pakke selv – og det var ganske utilfredsstillende for alle parter. Vi har nu overdraget 
administrationen til Stofa, hver eneste forbruger har nu fået sit eget kundenummer og alting skulle 
gerne i løbet af meget kort tid fungere endnu bedre for alle. Nu er der faktisk kun et sted at 
henvende sig med spørgsmål uanset om det drejer sig som signaler, pakkevalg eller betaling – og 
det er hos Stofa’s kundeservice . Det er en lettelse for alle, og jeg tror på lang sigt, at det vil vise sig 
at være den helt rigtige løsning.
Stofa’s gebyrer for forskellige ydelser bl.a. pakkeskift var ved overgangen noget højere end vore – 
men da man sætter meget ind på at gøre det let at være såkaldt Stofa-vælger, så har man faktisk nu 
sænket sine afgifter, så de er kommet på niveau med vore tidligere afgifter på serviceydelser. Så 
også det går i den rigtige retning.
Nogen har efter overdragelsen af administrationen spurgt hvad man så skal med en antenneforening, 
når Stofa alligevel tager sig af det hele. Og det spørgsmål forstår jeg faktisk godt, men vi er i 
bestyrelsen enige om, at den lokale indflydelse på programvalg og andre forhold stadig er utrolig 
vigtig.

Vi har som opgave at sørge for at anlægget er up to date og at vi stadig kæmper for at skaffe bedst 
muligt TV for de færrest mulige penge til vore medlemmer og med et udbud, hvor der er noget at 
hente også for mindretallet. Af seere med mere specielle ønsker.

Og i den forbindelse kan jeg oplyse at vi som led i samarbejdet med Stofa og andre 
antenneforeninger har fået en mulighed for at have to ekstra kanaler i grundpakken med en 
forholdsvis beskeden prisstigning, og det vil vi gerne høre medlemmernes mening om i aften. I 
øjeblikket har vi jo TV2s grundkanal og TV3 i grundpakken, men for en ekstra betaling på ca. 15 kr. 
pr. måned kan vi også få mulighed for at vise TV2 Charlie og DK4. Det vil formentligt betyde at en 
masse mennesker kannøjes med grundpakken og så få deres nuværende TV-kiggeri dækket ind på 
den måde – men vi er klar over at andre gerne vil nøjes med den grundpakke vi har i dag og den 
betaling der er for det. Så det bliver en afvejning af mange hensyn – men som sagt vil vi gerne høre 
medlemmernes mening om det, inden vi træffer en beslutning om det. Så det håber vi at få mange 
tilkendegivelser om i aften
Vi havde også alvorligt drøftet at lade TV3 + helt forsvinde ud af vort tilbud på grund af de 
voldsomme prisstigninger, men vi valgte at lade den blive i den store pakke indtil vi havde set 
konsekvenserne af TV3s overtagelse af TV2 Sport – og det har jeg jo skitseret tidligere. Men også 



TV3? Hører vi gerne kommentarer om – skal den helt væk fra vort udbud eller hvad gør vi for at 
begrænse de voldsomme prisstigninger

Lidt om regnskab et:
Bestyrelsen har i nogen tid været enige om, at vi ikke vil bevare den store kassebeholdning og 
budgeterer derfor  med, at der godt kan trækkes lidt på formuen i stedet for at hente flere penge hos 
medlemmerne.  
Store investeringer i ændringer på hovedstationen, i lovliggørelse af vort elsystem alt sammen betalt 
og afskrevet med det samme, halvanden måneds programmer ekstra, ingen pakkeskift gebyr og 
DK4 i et halvt år uden dækning i budgettet har betydet, at vi i 2012 kom ud af året med et 
underskud på 363.000 kr. Det var helt bevist for oså på den måde at sikre medlemmerne mod, at der 
ved udmeldelser i forbindelse med fjernelse af tilslutningsafgiften ville blive fordyrelser for den 
enkelte husstand.

Vi er tværtimod efter 2014 færdig med afskrivningerne på anlægget, og kan vi ikke direkte sætte 
driftsbidraget ned, kan vi i hver fald forhindre det i at stige .

Jeg vil til slut takke Djurs Vand for et rigtigt godt samarbejde gennem de godt seks år dette selskab 
har stået for administrationen af vor forening. En særlig tak til Lone møller, der har varetaget det 
daglige arbejde i alle årene.
En stor tak til Stofa og vore samarbejdspartnere der og til de mange vi i det daglige samarbejder 
med i hele branchen for godt samarbejde i årets løb og til sidst en stor tak til bestyrelsens 
medlemmer, der igen i år har gjort et stort stykke arbejde til gavn for medlemmerne.

Og hermed overgives beretningen til generalforsamlingens behandling

  


