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Arbejdet i bestyrelsen 

Sidste år orienterede jeg om den nylig igangsatte fritvalgsordning samt 

muligheden for TV2 Play. 

Begge dele er der taget godt imod, og der er en del, som har valgt at 

ændre deres pakker og tilvælge kanaler i fritvalg.  

Vi har heldigvis i årets løb været i stand til at spare noget på 

vedligeholdelse, som i 2017 har kostet foreningen ca. kr. 200.000 i forhold 

til kr. 450.000 året før. 

Det er vort indtryk, at nettet og TV delen kører godt, og vi får ikke mange 

fejlmeldinger. Hvis I er uenige i det, vil vi naturligvis gerne høre om det, 

men vi henstiller altid, at man sender eventuelle fejlmeldinger direkte til 

ASOM, som er dem, der står for fejlrettelser. Kontaktoplysningerne står 

på foreningens hjemmeside. 

Vi har lige som sidste år været nødt til at acceptere en vis omflytning af 

kanaler i her i begyndelsen af 2018, hvilket desværre betyder, at man kan 

blive nødt til at genindstille sine kanaler. 

Det lykkedes sidste år i forbindelse med kanalændringer, og vi håber 

også, at det kan lade sig gøre i år. 

Vi vil naturligvis orientere så godt det kan lade sig gøre og vi er i gang med 

at udarbejde orienteringsmateriale. 

Det er altid vanskeligt at foretage en kanalomlægning, idet ethvert 

program har sine seere, som er kede af at skulle ændre vaner. 



Det er bestyrelsen naturligvis opmærksom på, og derfor foretages der 

kun omlægninger, når det er absolut nødvendigt. 

Konkurrencesituationen 

I forbindelse med, at andre aktører har etableret internet og TV forsyning 

i Bredsten har foreningen naturligvis haft frafald blandt medlemmerne. 

Dette frafald har dog ikke haft et større omfang end forventet og er ikke 

truende for foreningen på det nuværende niveau. 

Der kan imidlertid opstå en situation, hvor foreningen tvinges til at tage 

stilling til sin fremtid, og en sådan situation er faktisk lige på trapperne. 

Sidste år vedtog Teknisk Udvalg i Vejle Kommune at udstykke 24 

byggegrunde langs Steen Blicher Vej. 

Tidligere var det sådan, at nye grunde havde tilslutningspligt til 

antenneforeningen og Kommunen udlagde derfor udgifterne ved 

etablering af det overordnede net, indtil grundene blev solgt og 

udgifterne blev pålagt de enkelte grunde. 

Fremover skal antenneforeningen selv afholde investeringen og det er 

ikke muligt at opkræve en tilslutningsafgift af grundkøberne. 

Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, om vi skal etablere net i den nye 

udstykning, men det er min indstilling, at vi er nødt til det, for at fastholde 

foreningens berettigelse. 

Det kunne være spændende at høre generalforsamlingens holdning til 

spørgsmålet om denne investering. 

ASOM 

Vi har et godt samarbejde med ASOM, som er vores leverandør af TV og 

internet. 

ASOM er en relativ ny organisation, som er vokset meget de senere år og 

det har præget mulighederne for at finjustere tingene. 



Vi har i bestyrelsen indtryk af, at supportfunktionen fungerer rigtig godt, 

og at man får hjælp, når man kontakter dem. 

Det hænder, at der er nedbrud på enkelte eller flere kanaler, og vi får 

altid besked om det, men ofte er problemet løst, inden vi kan nå at lægge 

det på nettet. For nylig er der etableret et link, som findes på foreningens 

hjemmeside, hvor man kan følge driftsituationen. 

Ligesådan, når det drejer sig om hjælp fra KK-Partner, som er vores 

serviceleverandør. Her er det også mig indtryk, at de kommer, når de 

bliver tilkaldt. 

I år fik vi nye priser på tvprogrammerne på et tidligere tidspunkt end før, 

hvilket vi er meget tilfredse med. 

Sidste år orienterede jeg om en snarlig introduktion af webtv. Dette 

produkt har desværre ladet vente på sig, idet der har været uenighed 

med verdens tv om størrelsen af copydanafgift. 

Vi er endnu ikke nået helt til enighed, selvom vi for nylig har modtaget et 

bedre tilbud end før, men det er fortsat store beløb, som det koster 

foreningen. 

Internet 

Bestyrelsen anser Antenneforeningens internethastigheder og priser for 

at være absolut konkurrencedygtige med konkurrenternes normalpriser 

og der er kun ganske få, som abonnerer på vores højeste hastighed på 

150 mbit. 

Alligevel undersøger bestyrelsen løbende, om vi har teknisk mulighed for 

at tilbyde større hastigheder til uændrede priser. 

Udviklingen i brug af internet stiger eksplosivt, og i samarbejde med 

ASOM undersøger vi også på længere sigt at tilbyde hastigheder stort set 

uden loft. 

 



Markedsføring 

Det nytter ikke at have et godt produkt, hvis der ikke er nogen, der ved 

det. 

Bestyrelsen arbejder derfor også med at intensivere markedsføringen af 

foreningens tilbud på såvel TV som på internet delen. 

Vi satser på at udvide på facebook men også husstandsomdeling af flyers 

og lignende. 

Persondatalov 

Til maj indføres en ny persondatalov, som stiller krav til 

antenneforeningen om at beskrive, hvorledes vore oplysninger om 

kunderne opbevares, så de er sikrede mod omverdenen. 

Det er en stor øvelse, som vi forventer hjælp fra ASOM til at løse. 

Der er desværre ingen vej uden om, idet der tales om særdeles store 

bøder, hvis man ikke har orden i tingene. 

Betalingsterminer 

Bestyrelsen har besluttet at stramme betalingsterminerne, således at 

man kan vælge at betale kvartalsvis eller helårsvis. 

Vi har forsøgt med månedlige betalinger, men det viste sig at være for 

omkostningskrævende. 

Tak til bestyrelsen 


