
Generalforsamling
Balle-Bredsten Antenneforening

Onsdag den 22. februar 2023
Kl. 19:00



1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse, samt planer for det 

kommende år

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Gennemgang af budget til orientering

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Efter tur afgår Peder Thomsen og Peer Grønnerup. 

Begge modtager genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

DAGSORDEN



Bestyrelsen foreslår Jens Ulrich Kiilstofte som dirigent.

Generalforsamlingen blev annonceret i Egtved Posten,  

onsdag den 1. februar 2023 samt på facebook og 

foreningens hjemmeside den 11. januar 2023. 

Datoen for generalforsamlingen blev endvidere varslet i 

foreningens nyhedsbrev samt på foreningens 

hjemmeside i december 2022.

1. VALG AF DIRIGENT



2. Årsberetning 2022
samt planer for 2023 



HYBRIDFIBERNET 
1000/100 Mbit/s til kun 249,- kr/md.



Arbejdet i 2022

• Skift i bestyrelsen. Ud trådte Kurt Jelling Pedersen og ind trådte Michael Weber.

• Opgradering af foreningens net

• Resultatet er at vi nu kan tilbyde hastigheder på 1000/100/gigabit

• Generelle forbedringer og service på nettet herunder nedtagning af udstyr i antennehus m.m.

• Markedsføring og kommunikation m.m.

• Udsendelse af informationsvideoer på facebook

• Nyhedsbrev i december

• Introduktion af gratis tekniker besøg

• Skaf et nyt internetmedlem og få selv 3 mdr. gratis internet

• Samarbejde med ASOM, herunder løbende møder ift. Gigabitudrulning samt deltagelse i ASOMs repræsentantskabsmøde

Planer for 2023

• Fokus på markedsføring og kommunikation så vi kan få øget vores synlighed. Særligt omkring tilbud om Gigabit internet.

• Fokus på at få vendt den negative udvikling i medlemsantallet og skabt mersalg på eksisterende medlemmer.

• Fortsat investering i foreningens net – udskiftning af ældre modems

• Samarbejde med ASOM omkring nye produkter, foreningsportal m.m. (bedre adgang til data, hjemmeside)

2. ÅRSBERETNING 2022 OG PLANER FOR 2023



2. ÅRSBERETNING 2022 OG PLANER FOR 2023



Konkurrencesituationen

TV INTERNET

2. ÅRSBERETNING 2022 OG PLANER FOR 2023

BBANET: 239,- / 485,- / 676,-

BBANET Fastspeed* Stofa* YouSee* Hiper*

100/10** 145,- - 219,- 299,-

300/30** 219,- 319,- 349,- 329,-

1000/100** 249,- 349,- 399,- 379,- 349,-

* Der tages ikke højde for velkomstrabatter og introduktionstilbud. 

** Nærmeste hastighed er valgt hos konkurrenterne.

*** Enkelte tilbyder 1000 i upload.



Året i bestyrelsen 2023

Vi startede 2022 med et skift i bestyrelsen. Således trådte Kurt Jelling ud og blev erstattet med Michael Weber.

Hen over året har vi i bestyrelsen haft fokus på 2 ting:

• Opgradering af foreningens net for at kunne tilbyde gigabit hastigheder. Hvilket betyder at vi nu kan tilbyde 1000/100 til samme lave pris 

som vores gamle 450/50 til 249,-

Opgraderingen har involveret flere ting. Både rundt i vores antenne net og i antennehuset ved sportspladsen. 

Det har blandt andet betydet et væsentlig lavere strømforbrug som nu gør at vi har været nød til at ændre vores klimaanlæg fra køl til 

varme når tempraturen udenfor står på minus-grader.

• Ift. Markedsføring og kommunikation så har vi løbende haft fokus på at få nye medlemmer, specielt på internet som er en vigtig faktor ift. 

Foreningens økonomi. Her har vi hen over sensommeren, efteråret og vinteren sendt videoer ud på facebook hvor vi i bestyrelsen 

præsenterer diverse tilbud fra foreningen. I december udsendte vi vores 2. nyhedsbrev til alle medlemmer som vi har email på. 

• Endelig besluttede vi i 2022 at tilbyde medlemmerne følgende:

• Gratis teknikerbesøg – dækker også udskiftning af kabler, antennestik m.m.

• Find et nye internetmedlem og få 3 mdr. gratis internet.

FORMANDENS BERETNING



Årets samarbejde med ASOM

Undertegnede deltog på ASOM repræsentantskabsmøde i april 2022.

ASOM er fortsat en organisation i vækst og leverer nu TV til ca. 45.000 medlemmer og bredbånd til ca. 40.000 medlemmer i medlemsforeningerne og 

yderligere foreninger kommer på i løbet af 2023. (ASOM kom ud af 2021 med et mindre underskud på 170k men har en fornuftig egenkapital på 7,5 

mio. 

Så vil jeg kort lige nævne at ASOM pt. Er i fuld gang med etablering af en såkaldt fiberring. Fiberringen vil være backbone for levering af internet til de 

enkelte foreninger og vil sikre bedre fejlsøgning og færre udfald, billigere drift på sigt via en lav fastlåst pris, vi kommer tættere på transitpunkter og får 

lettere ved at opgradere og imødekomme nye behov. Arbejdet er i gang og ringen forventes at kunne tages i fuld drift i løbet af 1. halvår 2023.

Så har ASOM i samarbejde med andre aktører lavet et godt stykke lobbyarbejde ift. Lovforslag L106 som endte med ikke at blive vedtaget.

Lovforslaget gik ud på at lægge moms såkaldt ophavretlige vederlag og dermed moms på Copydan for at dække udgifter til etablering af fængsler i 

Kosovo. Resultatet blev at lovforslaget ikke gik igennem.. Vi havde mulighed for at skifte Canal 9 med Sport Live for at udligne den meromkostning som 

medlemmerne ville få ved moms på Copydan. Denne har vi i bestyrelsen valgt ikke at benytte os af.

I juni deltog undertegnede i et møde omkring statistik og rapporteringer med de andre medlemsforeninger i ASOM. Her gennemgik BBANET deres 

løsning og vi har siden da arbejdet aktivt for at få etableret en fælles rapporteringsløsning for alle foreninger. Løsningen er lige på trapperne og bliver 

et redskab i kan bruge aktivt i vores bestyrelsesarbejde.

Fra ASOM arbejder man også på en fælles hjemmeside skabelon som kan benyttes af alle foreninger. Forhåbentlig ser der noget i løbet af foråret

FORMANDENS BERETNING



Ift. Bestyrelsens planer for 2023 har vi valgt at fortsætte vores fokus på specielt markedsføring

• Herunder tilbud på gigabit internt. Her vil i løbet af marts måned intensivere vores aktivitet på facebook

• Vi har et stort fokus på at få vendt den negative udvikling i medlemsantallet og skabt mersalg på eksisterende medlemmer. Noget der ikke har været 

tilfredsstillende i 2022. Vi håber og forventer at vi kan tiltrække lidt nye medlemmer med dette tilbud.

• Konkret arbejder vi også på en husstandsomdelt flyer med annoncering af vores tilbud og hvad vi kan som forening.

• Og så vil vi fortsat investeringen i vores net, herunder også tilslutning til ASOMs fiberring.

Generelt kan vi sige at…

Balle-Bredsten Antenneforening fortsat er en sund forening. Vi ser som sagt desværre en fortsat en negativ tendens i medlemstallene hvilket er noget vi stor 

fokus på at få vendt – og som minimum stabiliseret. På det plan har 2022 ikke været tilfredsstillende.

Vi føler i bestyrelsen at vi står godt rustet til fremtiden igennem vores medlemskab i ASOM hvor vi igen i 2022 har haft et godt samarbejde. Det samme gælder 

for vores samarbejdspartner på den tekniske infrastruktur og service, KK Partner.

Balle-Bredsten Antenneforening kommer ud af 2022 med et tilfredsstillende årsregnskab der byder på et lille overskud. 

Vi kan glæde os over at foreningen fortsat udvikles og vi har mulighed og budget til også at fortsætte opgraderingen af vores net i fremtiden. Herunder arbejdet 

med at tilbyde gigabit hastigheder i løbet af 2022. På den måde forventer vi også at kunne gå med i evt. nyudstykninger i Bredsten og Balle såfremt økonomien i 

disse ser fornuftig ud. 

Vi har i bestyrelsen snakket alternativer til ASOM og andre muligheder. Det er en enig bestyrelse der bakker op omkring ASOM. 30-150 kr. stigning hos konkur.

Til sidst et tak til den bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde i 2022. 

FORMANDENS BERETNING



3. Regnskab



Økonomiske nøgletal for regnskabet 2021 i tusinde kroner:

Bestyrelsen er tilfredse med regnskabet. Indtægter følger til dels 

budgettet for 2022 mens væsentlig lavere udgifter til driften af 

antennenettet er den primære årsag til årets resultat. Dog forventes 

øget driftsomkostninger i 2023 da dele først er faktureret i 2023.

Regnskabet er godkendt af foreningens interne revisorer.

Regnskabet er tilgængelig for download på foreningens hjemmeside 

(www.bbanet.dk)

3. REGNSKAB

Indtægter 2.335 tkr.

Udgifter 2.246 tkr.

Overskud 89 tkr.

BUDGET 2022



3. REGNSKAB



3. REGNSKAB



4. Eventuelle forslag



Ingen indkomne forslag til behandling.

Eventuelle spørgsmål kan rejses under punkt  8. Eventuelt.

4. EVENTUELLE FORSLAG



5. Budget til orientering



Budgettet er tilgængelig for download på foreningens hjemmeside (www.bbanet.dk)

5. BUDGET TIL ORIENTERING



6. Valg af bestyrelse og 
bestyrelsessuppleanter 



Efter tur afgår Peder Thomsen og Peer Grønnerup.

Begge modtager genvalg.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter i 2022 var:

1. suppleant: Henrik Krogh

2. suppleant: Allan Boisen Seefeldt

Der skal vælges:

- 2 bestyrelsesmedlemmer

- 2 suppleanter (en 1. suppleant og en 2. suppleant)

6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 



7. Valg af revisorer og 
revisorsuppleant



På valg til revisor er Lone Wøbbe og Lene Poulsen. Begge modtager genvalg.

Der skal samtidig vælges 1 revisorsuppleant.

Revisorer såvel som revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Allan Boisen Seefeldt blev valgt som revisorsuppleant på generalforsamlingen i 2022.

7. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANTER



8. Eventuelt



Ordet er frit…

8. EVENTUELT



TAK FOR I AFTEN


