
 

Beretning antenneforening 2021 
 

I det forløbne år har der været meget få problemer med vort anlæg. Anlægget fun-
gerer faktisk fint, når man tager i betragtning, at det er ca. 50 år gammelt. Der har 
naturligvis fundet løbende vedligeholdelse sted – ikke mindst da vi gik over til 
YouSee. Når et af vore medlemmer har problemer, skyldes det ofte fejl i udstyret 
hos vedkommende selv (fejlagtig indstilling, en defekt forstærker e.l.). 
 
Det er lidt af en balancegang. På den ene side har vi pligt til at levere stabile signa-
ler til vore medlemmer, men på den anden side er vi ikke interesseret i at renovere 
for meget på et anlæg, som måske kun skal fungere i en kortere årrække. 
 
Da vi gik over til YouSee for ca. 10 år siden, var vi 178 medlemmer. Så steg det til 
195, men på det seneste har vi igen mistet medlemmer, så vi pr. 31.12. var godt 
150. Det skyldes givetvis de mange nye muligheder, der findes for at se tv. Efter et 
mindre fald i priserne i 2020 (pga. slagsmålet mellem YouSee og Discovery) er 
priserne pr. måned igen steget lidt her i 2021. De nye priser er lagt på hjemmesi-
den. Vore medlemmer sparer stadig ca. 100 kr. pr. måned på pakkerne i forhold til 
den fulde pris. 
 
Så har der manglet en el-måler til vort antennesystem på Ceresvænget. Det har 
krævet nedgravning af en målerstander, hvilket har givet lidt udfordringer, men nu 
er det langt om længe sket formedelst 16.800 kr., hvoraf vi dog får momsen refun-
deret. 
 
Vores aftale med YouSee løber til og med 2022. Når vi når til den tid, må bestyrel-
sen overveje, om man vil prøve at få en ny forlængelse med YouSee, eller om der 
til den tid er andre alternativer. 
 
Den nye teknologi giver mange muligheder, også for den enkelte for selv at vælge 
leverandør og programmer. Det er positivt. Hvad fremtiden vil bringe for vores 
antenneforening er svært at sige, men foreløbig kører vi videre og sparer de 100 kr. 
pr. pakke pr. måned. Også værd at tage med.  


