
 

Beretning antenneforening 2013 

 
Det er mit indtryk, at der er udbredt tilfredshed med vores (forholdsvis) nye leve-
randør YouSee. Jeg har ikke hørt klager over billedkvalitet e.l. i det forløbne år, så 
det tager jeg som udtryk for, at tingene fungerer tilfredsstillende. 
Der er ret god gang i hushandlen i vort område. Det giver noget arbejde til kassere-
ren med henvendelser fra ejendomsmæglere og advokater og med besvarelse af 
spørgsmål fra de nye ejere.   
Vore kabler er gamle, og det vil fra tid til anden være nødvendigt at udskifte nogle 
af dem. Udgifter til dette afholdes af foreningen, så det er godt, at vi har noget på 
kistebunden. Det kan vi takke de tidligere bestyrelser for. 
 
Med YouSee som leverandør har vi ikke længere mulighed for selv at beslutte, 
hvilke TV-kanaler vi vil have på vores anlæg. I stedet har vi mulighed for at vælge 
mellem 3 pakker fra YouSee. Der har imidlertid gennem længere tid været et sti-
gende ønske om, at den enkelte selv skulle have mulighed for at sammensætte sin 
egen pakke.  
YouSee har derfor lanceret et produkt, som de kalder ”Bland selv”. Produktet giver 
mulighed for, at man selv kan sammensætte mellempakken og fuldpakken, som 
man ønsker. Grundpakken skal man dog under alle omstændigheder have. Besty-
relsen vil i den nærmeste fremtid tilkalde YouSee’s konsulent til et møde for at hø-
re nærmere om mulighederne. Dernæst vil vi informere medlemmerne enten i form 
af et informationsmøde eller i form af skriftlig information.   
 
Efter overgangen til YouSee havde vore 2 antennemaster ikke længere nogen funk-
tion. Begge master er fjernet til glæde for naboerne, og også fundamenterne er nu 
fjernet, så ingen kommer til skade ved at falde over dem. 
 
Overgangen til YouSee gav en tilgang af medlemmer på ca. 15. Medlemstallet lig-
ger nu meget stabilt på 195. Med den aftale, som vi har indgået med YouSee, beva-
rer vi vores antenneforening, så det er os selv, der opkræver programafgifter. Det 
giver en månedlig besparelse for det enkelte medlem pr. måned på 97 kr. for 
grundpakken og 92 kr. for mellempakken og fuldpakken. Det er trods alt over 1100 
kr. årligt. Ikke så ringe!  
  
Da der i sin tid blev nedgravet fiberkabler i området, anbefalede bestyrelsen, at 
man fik det lagt ind i huset. Det gjorde langt de fleste af vore medlemmer, så jeg 
mener faktisk, at vort område er godt forberedt til den digitale fremtid. 
  
 



 

 
 
Hidtil har der været tvungent medlemskab af antenneforeningen i vort område. Pr. 
1. januar har Folketinget imidlertid besluttet, at dette ikke længere skal være mu-
ligt. Det giver ingen problemer for os, da bestyrelsen for år tilbage besluttede at 
nedsætte kontingentet til 0 for alle medlemmer af antenneforeningen, og således at 
de beboere, der har valgt fiberløsningen, stadig formelt var medlem af foreningen. 
Nu må vi vel betragte beboere, der ikke modtager signaler fra foreningen som ud-
meldt af antenneforeningen. Spørgsmålet er så, om de har andel i foreningens for-
mue.  


