
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
FORMANDENS BERETNING 2012 

 

KANALAFSTEMNING 

Vi har forsøgt at få afholdt en kanalafstemning, idet vi kort efter sidste års generalforsamling tog kontakt med FDA, for 

dels at få hjælp til det praktiske, dels for at kunne foretage en digital afsteming. 

Vi måtte desværre konstatere, at FDA ikke i 2011 har haft ressourcer til at yde den hjælp, som de ellers markedsfører 

sig med, hvilket skyldes interne problemer i foreningen. 

FDA har i 2011 skiftet formand, idet såvel administration som økonomi i foreningen var præget af den tidligere 

formands for store armbevægelser. 

 

HJEMMESIDE 

Sidste år var blev der rejst berettiget kritik af foreningens hjemmeside på grund af lay out og manglende opdatering. 

Jeg håber, at den nye hjemmeside opfylder de behov, som man med rimelighed kan have til vores hjemmeside. 

  

EPG 

Som tidligere omtalt havde vi en aftale med Nordit om at levere EPG til foreningen, når de fik etableret en 

lyslederforbindelse til os. 

Nordit er senere overtaget af YouSee, som har meddelt os, at de ikke udvikler EPG til frie antenneforeninger, d.v.s 

foreninger, som ikke indgår aftale om deres regionstilbud. 

Dels har en tidligere generalforsamling besluttet, at vi ikke skal have YouSees regionstilbud, dels har vi i mellemtiden 

fundet en anden leverandør, som vi forventer at indgå aftale med, og som kan levere de faciliteter, vi ønsker. 

 

SYDENERGI 

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi kunne se, at Sydenergi lægger lyslederkabler ned i Balle og Bredsten. 

Man har således afsluttet nedlægning i Ballevej og fortsætter med resten af byen i 2012. Enkelte har opsagt deres 

internetleverance fra Dansk Kabel TV, mens vi ikke har haft udmeldelser af antenneforeningen.  

 

  



TV2 I PAKKE 1 

På grund af økonomiske problemer har regeringen besluttet at gøre TV2 til en betalingskanal. Antenneforeningen har 

hidtil haft et princip om at der kun skal være gratis programmer i pakke 1 – den lille pakke – men vi har undtagelsesvis 

vurderet, at interessen for at beholde TV2 er så stor, at vi i dette tilfælde har gjort en undtagelse. Vi har da også 

modtaget mange henvendelser om tilfredshed med beslutningen. Prismæssigt har der været mange skræmmebilleder 

fremme, men vi kan med tilfredshed konstatere, at pakke 1 kun stiger med kr. 100 som følge af beslutningen. 

 

NY SERVICEAFTALE 

Bestyrelsen har i løbet af året genforhandlet serviceaftalen med DKT og opnået en lidt billigere pris end tidligere. Vi 

har indtryk af, at samarbejdet med DKT forløber godt, idet fejlmeldinger bliver rettet inden for en tilfredsstillende tid 

efter at der er sket henvendelse. 

Vi har på det seneste oplevet et større antal fejl på returvejen, hvilket vækker undren, og bestyrelsen vil naturligvis 

undersøge årsagen. 

 

YOUSEE 

 I fortsættelse af forhandlingerne om serviceaftalen og problemet med den manglende EPG har vi holdt et 

forhandlingsmøde med YouSee, hvor vi fik gennemgået deres regionstilbud og vælgselv-tilbud. Vi må imidlertid endnu 

engang konstatere, at de prismæssigt ligger langt over vore nuværende priser og at der er andre leverandører, som 

kan det samme eller er tæt på at kunne. 

Til eksempel kan jeg nævne, at Vandel Antenneforening på tirsdag skal stemme om leverandørskift til Yousee. Deres 

priser er kr. 1.600/kr.3.400/kr. 4.600, hvor vort budget, som skal behandles senere, opererer med kr. 1.100/kr. 

3.025/kr. 3.915. 

 

ASUM-NET 

En af de levereandører, som vi også har holdt møde med er ASUM-net i Vejen, som er en sammenslutning af 

antenneforeninger med fælles hovedstation i Vejen. ASUM forhandler selv programpriser med 

programleverandørerne og de kan levere de programmer, som vi ønsker i vore pakker.  Derudover kan de levere 

internet til priser, som ligger under vore nuværende. 

Vi har bedt ASUM-net om at beregne en pris på tilslutning til deres net, og hvis denne pris er tilfredsstillende er det 

bestyrelsens hensigt at købe vore programmer der i stedet for at gøre det individuelt gennem DKT, Viasat og Boxer. 

Vi forventer en billigere løsning end vi har nu, når først investeringen er afholdt, ligesom der er tale om en større 

fleksibilitet. For eksempel afholder ASUM hvert andet år en kanalafstemning, som er individuel for hver enkelt 

tilsluttet forening. I modsætning til Yousee-foreninger træffer hver enkelt forening således selv beslutning om sit 

programudbud. Hvis vi træffer beslutning om om tilslutning til ASUM-net vil vi deltage i deres fælles kanalafstemning i 

efteråret, ellers vil vi afholde vores egen med hjælp fra FDA. 



Tilslutning til ASUM-net, kræver en tilkobling til en fiber, som ligger i Vingsted, og der er derudover en række 

yderligere investeringer, som vi skal afholde. Heldigvis har foreningen økonomi til det uden at skal låne eller opkræve 

yderligere kontingent hos medlemmerne. 

 

Der er således opgaver nok for bestyrelsen at tage fat på også i det kommende år, og jeg er derfor glad for, at 

bestyrelsens medlemmer spænder over så mange ekspertiser, at vi trods en rivende teknologisk udvikling fortsat 

mener, at vi har rimelig styr på de nye tider. 

Jeg vil indrømme, at Balle-Bredsten Antenneforening ikke er markedsledende, men jeg tror heller ikke at flertallet vil 

betale for at være det. Til gengæld forventer jeg at vi med det forhåbentlig kommende samarbejde med ASUM-net 

kommer på omgangshøjde med selv de største foreninger i Danmar. 

 

Med disse ord vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2011, og håber at det fortsætter i 2012. 

 


