
BBA – Formandens beretning for 2015 
 

TV2 Play og Frit Valg 
Det har været et spændende år at drive antenneforening i 2015, og vi mærker mere og mere, at vi efter 

monopolets ophør er begyndt at handle på markedsmæssige vilkår. 

Et af TV verdenens konkurrenceparametre er webtv, og for eksempel DR TV kan ses på alle medier via 

deres app. 

Nogle af de store TV leverandører har udviklet web TV, så alle deres kanaler kan ses hvor som helst. 

Så langt er vi endnu ikke nået, men vi tager dog i løbet af kort tid et lille skrift i den retning, idet vi er i færd 

med at lave en aftale med TV2, som gør, at prisen for TV2 Play bliver rimelig billig for de af vore 

medlemmer, som har pakke 3. 

Et andet fremskridt, som vi har ventet på, er et frit valgs tilbud. 

Her mangler vi udelukkende, at en aftale med Nets falder på plads, således, at man selv hjemmefra kan 

vælge programmer til og fra og betale med sit Dankort. 

Man vil kunne vælge enkeltprogrammer uanset hvilken pakke, man abonnerer på, men i forskelligt omfang. 

Det vil naturligvis fremgå af vores hjemmeside, hvilke programmer, man kan vælge. 

 

Konkurrenter 
I antenneforeningens bestyrelse mærker vi i det hele taget på mange områder, at konkurrencen skærpes. 

Ud over TV2 Play og DR TV konkurrerer vi også mod for eksempel Netflix og You Tube samt andre 

streamingkanaler, hvor man køber en enkelt film eller udsendelse uden at binde sig til en TV pakke. 

Det generer os naturligvis ikke, folk skal jo også have lov til at gå i biografen og se en film. 

 

Sydenergi 
En potentiel konkurrent bliver Sydenergi, som for kort tid siden har markedsført, at de nu begynder at 

nedgrave fiber i Bredsten området med henblik på at levere både TV og internet. 

De har for eksempel runddelt et tilbud om internet med en hastighed på 90/90 til en pris på kr. 199 pr. 

måned i de første 12 måneder. 

Vi håber naturligvis at man også læser, at prisen efterfølgende stiger til kr. 333 pr. måned, hvor vi leverer 

en 100/40 forbindelse til kr. 349. 

En 100/40 forbindelse svarer til det krav, som folketinget har stillet til hastighederne i år 2020, men 

Antenneforeningen kan allerede nu levere en 150/40 forbindelse til kun kr. 399 



Vi skal blot være opmærksom på, at selv om fire år er der familier, som ikke har huset fyldt op med 

Iphones, Ipads og PC-ere, og derfor ønsker at nøjes med en langsommere og dermed billigere forbindelse. 

Når man ser på Sydenergis TV priser, så er de langt dyrere end Antenneforeningens og samlet ser er 

Antenneforeningens tilbud derfor langt billigere end Sydenergis. 

 

BBA Net på facebook 
Vi har for nylig etableret Antenneforeningen på facebook, som vi anser for et mere tilgængeligt 

dialogforum end hjemmesiden. 

Jeg vil derfor opfordre jer alle til at tilmelde jer siden, så I er sikre på at blive opdateret om, hvad der sker i 

foreningen. 

Vores ambition med facebooksiden er også, at vi kan modtage kommentarer fra foreningens medlemmer, 

så vi kan få et fingerpeg om, hvis der er ønsker til foreningen eller problemer, som for eksempel da vi for 

tre år siden havde stømproblemer på TV2. 

 

Ny serviceleverandør 
Fra årets start har vi truffet aftale med en ny serviceleverandør, nemlig KK-partner i Brørup. 

Vi har aftalt med KK-partner, at når de arbejder for os, så skal de benytte de nyeste materialer, sådan at vi 

sikrer, at der sker en løbende forbedring af antennenettet. 

Aftalen er lavet sådan, at vi kun betaler for de ydelser, som vi tilkalder dem til, til forskel fra den tidligere 

aftale, som vi havde med Dansk Kabel TV, hvor vi betalte et fast beløb hvert år. 

Det giver os mulighed for også at benytte andre håndværkere, alt efter hvad vi forventer er billigst. 

 

Renoveringsarbejder 
I løbet af året har vi renoveret to øer (nettet er opdelt i 5 øer) blandt andet Ballevej. 

Efter renoveringen kan vi se, at støjniveauet i nettet er faldet betragteligt, hvilket medfører, at stabiliteten i 

internettet er væsentligt forbedret. 

  



ASOM 
De sidste tre år har vi modtaget TV signaler og bredbånd fra ASOM i Vejen. 

ASOM er en mellemstor leverandør i markedet, og vores forventninger til samarbejdet er, at der løbende 

bliver udviklet nye faciliteter, som det fremgår ovenfor, men vi bliver aldrig markedsledende. 

Det er bestyrelsens holdning, at langt de fleste af foreningens medlemmer i lang tid fremover fortrinsvis vil 

se flowtv og kun i begrænset omfang streame tv, som vi til gengæld åbner mulighed for via DRtv, TV2 Play 

og fritvalg. 

Det er bestyrelsens forventninger, men vi er naturligvis modtagelige for andre holdninger for eksempel på 

generalforsamlingen eller på vores facebook adresse BBA Net. 

 

Regnskab 
Som det senere vil fremgå af foreningens regnskab, så har resultatet også i 2015 været negativt, dels på 

grund af kabelskader og lignende, dels på grund af straksafskrevne investeringer i form af leasing. 

Vore leasingaftaler er nu betalt færdige, og vort budget viser igen balance i driftsresultatet. 

Det er dog vores forventning, at vi i de kommende år vil stå over for fortsatte investeringer, som vil koste 

en del penge. 

Via vort samarbejde i ASOM håber vi at kunne sænke stykpriserne, således at vi fortsat kan tilbyde et 

tilfredsstillende produkt til priser som ligger noget under konkurrenternes. 

 


