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Jeg vil gerne indlede de;e års beretning med at fortælle om en lille oplevelse jeg havde for 
et par måneder siden. Et medlem ringede 0l mig og forklarede, at han overvejede at ski.e 
0l en anden TV-udbyder, men han ville lige høre om jeg på antenneforeningens vegne 
kunne give ham et godt 0lbud, som kunne få ham 0l at overveje at blive.  
Jeg må;e jo som sandt er forklare ham, at vi i det fællesskab som en forening som vores er 
ikke giver gode 0lbud 0l hinanden – for der er jo kun os selv 0l at betale. Skulle jeg give 
ham et 0lbud på billig TV i en periode på 6 mdr for eksempel – så skulle hans naboer jo 
bidrage med ekstra 0l foreningens kasse i samme periode. Og omvendt – gav jeg hans nabo 
et godt 0lbud – så ville han jo omvendt selv komme 0l at bidrage 0l de;e 0lbud.  
Men denne hændelse viser med al ønskelig tydelighed hvad det er for problemer vi står 
overfor i et fællesskab som foreningen her. Man napper sig et hur0gt 0lbud for at tjene 
kortsigtede penge – men på lang sigt er det er dyrere løsning end at stå sammen i 
fælleskabet. Og det er jo en af grundene 0l, at bestyrelsen fortsat mener, at der er behov 
for en forening som denne.  
Det er en af de spørgsmål vi af og 0l møder rundt i byen. Eksisterer Ebelto. 
Antenneforening overhovedet – eller er det bare en underafdeling af Stofa, hvor Stofa 
bestemmer det hele ? 
Jeg kan endnu en gang bekræ.e at foreningen lever, og at vi selv bestemmer det meste, 
men har Stofa som en god samarbejdspartner.  
Men jeg skal fortælle, at bestyrelsen fak0sk har opsagt alle a.aler med Stofa med 
udgangen af næste år.  Vi havde to års opsigelse på vores hoveda.ale, og derfor valgte vi 
sidste e.erår at opsige den med udgangen af næste år. Ikke fordi, vi er u0lfredse, men fordi 
udviklingen går så hur0gt, at der kan være grund 0l at genvurdere det hele.   
Flere bejlere 0l at overtage leveringen af TV-signaler og internet er på banen, men vi har 
slet ikke taget s0lling 0l den frem0dige løsning endnu . Det kunne let ende med en ny og 
revideret a.ale med Stoifa for hid0l har det været den løsning, der sikrer det bedste og 
billigste TV 0l medlemmerne – og det har i hvert fald ind0l nu være foreningen primære 
formål.   
MEN : Og der er virkeligt et stort men – frem0dens udfordri8nger er formentlig af en 
karakter, som vi aldrig nogensinde har drømt om at skule stå overfor i en forening som 
denne. TV-apparatet er ikke længere det, der er alene om at levere folk brug af oplevelser. 
Vi har fået alvorligt konkurrence fra både PC’ere, tablets, mobiltelefoner og andre enheder 



som kan bruges 0l at streame TV-udsendelser – når og hvor ejeren vil. Og de alterna0ve 
muligheder vil gribe om sig i de kommende år. Nogle spår endda, at vi om bare tre fire år 
slet ikke længere har udbud af TV som primær opgave i foreningen men derimod salg af 
internet som åbner alle de andre muligheder for medlemmer.  
Det er jo allerede sådan i dag, at vore medlemmer på grund af vor fordelsa.ale med Stofa 
er i stand 0l at hente alle kanaler på web-tv, hvis man har bredbånd fra Stofa – og så er det 
i øvrigt ligegyldigt om man vi se 0ngene på sin tablet/ipad, sin mobiltelefon eller på en 
bærbar pc – alle muligheder er åbne.  
Og den yngre genera0on bruger i s0gende grad alle disse sociale medier 0l kontakt med 
hinanden og 0l at streame TV fra de forskellige selskabers hjemme sider og fra Ne]lix og 
senest Nordisk Films nye streamingtjeneste med alle de gamle danske film 0lgængeligt for 
et forholdsvist beskedent månedligt beløb.  
Og de ældre følger altså ganske godt med også . Der er jo en s0gende andel af ældre som 
bruger alle de sociale medier, og alle de former for udstyr der kan bruges 0l det.  
Det vil give kommende bestyrelser udfordringer, som vi slet ikke er i stand 0l at fores0lle os 
i dag. Udviklingen går så hur0gt, at vi knap nok kan følge med. Så i det kommende år både 
vil og skal bestyrelsen have en nødvendigdebat om, hvad vi s0ller om med de frem0dige 
udfordringer og så vi på næste års generalforsamling måske kan præsentere nogle ideer 0l, 
hvordan vi tackler dem.  
Vi fik for godt et år siden lavet et nyt overvågningsanlæg, som sikrer, at man  hos stofas 
tekniske afdeling kan følge med og opdage problemerne i anlægget længe før at brugerne 
selv opdager at der er noget i vejen. Det har vist sig at være en god investering og antallet 
af klager over signalfejl er e.erhånden stort set udryddet – selvfølgelig opstår der ind i 
mellem problemer med enkelte installa0oner, men dem får vi som regel hur0gt udbedret.  
I september sidste år blev det analoge signal `ernet fra hele vores anlæg, så vi i dag kun 
udsender programmer digitalt. Det var en naturlig konsekvens af, at man fra statens side 
allerede 0lbage i 2009 sagde farvel 0l analoge signaler i hele det offentlige danske net. Vi 
fik gennemført udfasningen af analogsignalerne uden de store problemer – dels fordi vi var 
grundigt forberedte og fordi medlemmerne på forhånd var godt orientere tom hvad der 
skulle ske.  
Udfasningen betyder, at vi nu har plads på ne;et 0l at sende alle de kanaler der udbydes 
sådan i den fine HD-kvalitet og vi har også skaffet os lidt lu. 0l frem0dige ændringer af 
kanaler 0l HD-kvalitet, men snart banker også her nye udfordringer på – vi skal 0l at 
forberede os på 3D-kvalitet, 



Men selv om det siges at være et stykke ud i frem0den – så skal man være varsom med at 
spå om det – for udviklingen går også på det område utroligt stærkt  
Til gengæld må jeg så beklage, at det ikke går nær så stærkt når det gælder realiseringen af 
vore egne interne kommunika0onsproblemer – men jeg tror dog jeg kan love, at der vil ske 
noget i meget nær frem0d.  
Vi er ikke 0lfreds med hverken hjemmeside eller infokanal i den nuværende form. Info-
kanalen er blevet digitaliseret, men den skulle meget gerne og meget snart komme i en 
helt ny form med en form for tekst-TV som vi kender det i forvejen fra andre TV-kanaler, så 
man kan bruge sin `ernbetjening 0l at finde lige det man gerne vil læse om på sit TV.  
Hjemmesiden håber vi at kunne forbedre ganske væsentligt også i år i et samarbejde med 
Norddjurs Antenneforening i Grenaa, som går under navnet Samsignal.  Den er meget mere 
moderne end vor egen og i stedet for at begynde at lappe på vor egen model vil de måske 
være klogt at samarbejde med nogen som har en velfungerende hjemmeside – så vi kan 
sørge for mere opdate informa0on 0l både eksisterende og eventuelle nye medlemmer i 
foreningen.  
Facebook er også noget som i s0gende grad beny;es af stort set alle, og det er måske 
frem0den, at brugerne finder os på facebook i stedet for på info-kanal og hjemmeside. 
Men det er alt sammen noget af det, som står højt blandt bestyrelsens arbejdsopgaver i 
det kommende år.  
Og så 0l den næsten uendelige sag om sport i TV, som er absolut den dyreste del af alle 
danskeres forbrug af TV. Endnu en gang har skruen fået en tand opad på alle 
sportskanalerne og med de seneste a.aler omkring refgheder 0l f.eks. europæisk fodbold 
0l to- og trecifrede milliardbeløb, så er der ingen udsigt 0l, at det vil stoppe. Sportsfans er 
0lsyneladende parate 0l at betale hvad det koster at se interna0onal sport – primært 
fodbold, men også håndbolds, cykling, tennis og meget andet.  
For så at fuldende billedet så startede TV2 igen fra 9. januar en ny sportskanal – TV2 Sport. 
Det sker e.er at man for få år siden solgte sin halvdele i det daværende TV2 Sport 0l MTV – 
og den  kanal blev straks lavet om 0l TV 3 Sport 1 og 2, så den ene fra dengang er nu blevet 
0l tre kanaler som vi alle sammen må betale for. Det er svært at se logikken og specielt ikke 
e.er at der fly;es mere og mere fra moderkanalen over på den nye sportskanal.  
Men landets antenneforeninger tages som gidsler i disse 0lfælde. Vi e.erlyser på 
medlemmernes vegne mere frihed 0l selv at vælge TV-kanaler frit oveni grundpakken, men 
hvis ikke de enkelte kanaler findes i vort pakkeudbud, så kan vi ikke 0lbyde medlemmerne 
dem som ”Vælg selv-kanaler”. Ergo er vi nødt 0l bare at fylde på pakke 3 for at sikre 
muligheden for størst mulig frihed 0l at vælge selv. Konsekvensen er, at den store pakke 3 



bliver dyrere og dyrere selv om vi får et ganske pænt markedsførings0lskud fra Stofa 0l 
netop denne pakke.  
Resultatet af den dyrere pris er, at flere og flere vælger den store pakke fra og i dag er der 
kun godt en trediedel af vore medlemmer 0lbage som ønsker denne pakke og er klar 0l at 
betale for den. 
Det får så den yderligere konsekvens at vi bliver pålagt en form for strafafgi. fra Copydan. 
Vi skal betale Copydan for alle vore kanaler,. Men for de, der er i den store pakke skal der 
betales ekstra, når man når under 40 procent af medlemmerne som brugere af denne 
kanal.   
For mig og den øvrige bestyrelse er de;e system komplet uforståeligt. Copydan varetager 
kunstneres in teresser og skal sikre dem, at der betales for at se på deres udfoldelser – men 
det er da urimeligt, at en kreds af brugere skal betale ekstra fordi de 0lfældigt kommer 
under en af Copydan fastsat bundgrænse for, hvor mange der kigger af en forenings 
medlemmer. Jeg har i hvert fald meget svært ved at se logikken – og forstår slet ikke 
hvorfor denne statsligt godkendte ins0tu0on, som i øvrigt har rig0gt mange gode 
ak0viteter i forbindelse med bl.a. nabolandskanalerne, uden videre kan pålægge os en 
sådan ekstra afgi.. Den betyder for den store pakke alene 15 kr., ekstra om måneden – 
eller godt halvanden hundrede kr. ekstra på årsbasis. 
Og kommer vi under 30 procent kommer der yderligere strafgebyr på. Det vil formentligt 
betyde, at et s0gende antal medlemmer vælger grundpakken i frem0den og så ved siden af 
køber de kanaler som de ønsker at se ud over det solide udbud i grundpakken, hvor vi 
fortsat 0l en særdeles fornu.ig pris er i stand 0l at sende TV2, TV#, TV2 Charlie, DK 4 og 
Canal 5, som alle er betalingskanaler der i løs vægt vil koste meget mere end de 149 kr., 
som den pakke koster i år.  
Og det er ikke foreningens normale dri., der belaster den grundlæggende betaling for vore 
TV-kanaler. Vi budgeterer med 120 kr. pr. medlem pr. år 0l dri. af anlæg og lokal 
administra0on – og det kan simpelthen ikke gøres meget billigere og alligevel er det 
lykkedes i år at skabe et ganske pænt resultat, som er med 0l at polstre foreningens 
økonomi frem mod de kommende års kolossale udfordringer på det mediemæssige 
område.  
Vi valgte jo sidste år at foretage en total afskrivning af vort anlæg så det nu står 0l en fast 
restværdi på 1 mio. kr., og det betyder, at vi har kunnet `erne afskrivninger som 0dligere 
var på 300.000 kr. helt fra vort regnskab, og det har vist sig at være en rig0g fornu.ig 
beslutning – ikke mindst i lyset af, at vi er blevet en del færre medlemmer 0l at betale den 
del.  
Inden bestyrelsen overlader beretningen 0l generalforsamlingens debat vil jeg   



gerne medlemmerne for, at de stadig vil være en del af det fællesskab, som en forening 
som vores består af. Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
indsatsen i det forløbne år har været endnu et stort arbejdsår, og jeg kan forsikre at det 
ikke bliver mindre i de kommende år. Så tak for det.  
Og tak 0l vore samarbejdspartnere i Stofa. Vi har ind i mellem fælles udfordringer, men ved 
fælles hjælp løser vi dem. Det gælder også de tekniske udfordringer, som ind i mellem 
kommer op, og der vil jeg gerne specielt takke dig Morten Roll, fordi du al0d sørger for 
hur0g løsning af 0ngene, og du går heller ikke af vejen for selv at tage en tur 0l Ebelto. når 
det brænder på.        
 


