Beretning for 2018
Lunderskov Antenneforening
2018 har som det foregående været et stille og roligt år for Lunderskov
Antenneforening.

Den

daglige

drift

og

anlægget

har

fungeret

særdeles

tilfredsstillende, ligesom samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere Stofa
og Haugaard Jepsen har fungeret fint.
Vi kan se, at vi stort set fastholder vores medlemmer. Der sker forskydningen mellem
tv-pakkerne og der sker en stigning i medlemmer, der har Bredbånd Only. Men vi har
stadig langt de fleste af Lundskovs husstande som medlemmer og det anser vi for
tilfredsstillende. Vi har med stor interesse fulgt udbygningen af de nye parceller i
området vest for Sortebjergvej. Vi traf for nogle år siden den beslutning, at vi ikke
ville lægge kabler ud i de nye udstykninger. Tidligere var det noget, der skete helt
automatisk, så borgere der købte en grund, også betalte for en tilslutning til
Antenneforeningen. Men det blev ændret, så Antenneforeningen selv skulle finansiere
kabellægning m.v. og det ville dengang betyde en meget stor millionudgift som vi ikke
mente vi kunne løfte og heller ikke ville belaste medlemmerne med.
De kommende år vil vi opgradere vores net til den nye standard DocSis 3.1. Det vil
betyde, at vi kan tilbyde de højeste hastigheder på vores bredbånd og imødekomme
det stadig stigende behov for bånd bredde og streaming tjenester. Vi udbygger til
DocSis 3.1 i samarbejde med Stofa og vi forventer, at arbejdet går i gang i 2020. Stofa
udfører

arbejdet og står for finansiering og til gengæld forlænger vi samarbejdsaftalen med
Stofa så den rækker et godt stykke ind i 2020`erne. Vi har drøftet eventuelle
samarbejdsmuligheder mellem Antenneforeningerne i Kolding og Vamdrup, som alle har
Stofa som samarbejdspartnere, men på grund af forskellige aftaler m.v. ser det ikke
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ud til, at det kan lykkes og derfor har vi valgt i bestyrelsen at få vores net opgraderet
nu.
Det er vores forventning, at opgraderingen og samarbejdet vil kunne komme til at
betyde, at vi fortsat bliver skarpe på de priser vi forhandler hjem og de priser vores
medlemmer skal betale for bredbånd, telefoni, tv-pakker, frit valg m.v.
I forbindelse med samarbejdet med Stofa vil vi også omlægge vores hjemmeside, så
den afspejler dette samarbejde Ikke fordi der er ret mange, der bruger den, men det
kunne være, at der vil komme flere, når de også rummer tilbud og informationer fra
Stofa. Det vil I høre mere om i løbet af foråret og sommeren.
Status her i starten af 20198 er at der er kommet enkelte nyheder i vores Tv-Pakker
og flere arkivtjenester. Men det vigtigste er nok, at vi har valgt at bruge af vores
egenkapital for at holde priserne på det samme niveau som sidste år. Vi kan se, at
priserne for at se flow tv stiger år efter år og da vi i antenneforeningen ikke skal puge
penge sammen, har vi besluttet, at vi vil bruge vores midler til at være med til at gøre
prisstigninger mindre for medlemmerne.
Vi har meget opmærksomhed på diskussion om ændringen af vores tv-vaner fra flow tv
til streaming. Det er vi klar til, men vi kan se, at lang de fleste af vores medlemmer har
en af TV-pakkerne og vi tror, at der også i mange år frem vil være behov for flow tv.
Så hvad viser krystalkuglen for 2019 og årene frem.
Tjaa- hvis der er noget det er svært at spå om er det den digitale udvikling.
Hvad betyder det for os, når 5G er udrullet om nogle år? Og hvad kommer det til at
koste? Og er det stabilt nok? Og er vi et område, der står først for. Det korte svar er
– med den viden vi har i dag. 5G er ikke noget vi skal regne med, kan erstatte vores
kabelnet. Det er for usikkert, for dyrt: Men om 5 år er der sikkert dukket noget mere
og bedre og billiger op. Så tager vi den til den tid.
Vi tror på, at der i nogle år stadig vil være brug for os, men vi er også realistiske nok
til at sige, at vi ikke tror, at der for evigt er en antenneforening i Lunderskov. Vi har
indtil nu med rettidig omhu fulgt med både teknisk og økonomisk, men mit bud vil være,
at vi i løbet af det næste årti ikke længere vil være en antenneforening, som vi kender

www.lunderskovaf.dk
Sekretær Erik Demant tlf. 51 94 00 33 eddemant@gmail.com

det i dag. Vi har altid sagt, at vi er her så længe vi kan stå inde for indhold, kvalitet og
pris.
Vi talte sidst år om den spændende ny Android TV-boks, men lige netop her, må vi sige,
at de lader vente på sig, og i denne stund ved vi ikke hvornår den kommer og om den
kommer. se, findes de der.
Ved årsskiftet blev vores tekniske samarbejdspartnere Haugaard Jepsen en del af
Stofa, og det har betydet, at vi har lavet en serviceaftale med Stofa på samme måde,
som vi havde med Haugaard Jepsen. Haugaard Jepsens medarbejdere følger med ind i
Stofa og vi er særdeles glade for at Torben, som i mange år har været vores tekniker
følger med, og også har fået Lunderskov som sit område.

Indgåelsen af serviceaftalen betyder også, at det er Stofa, medlemmerne skal
kontakte på 88 30 30 30 med alle spørgsmål omkring medlemskab, betaling, ændring af
pakker, frit valg og nu også tekniske problemer med kabler, pixelering, sort skærm m.m.
Det er første gang jeg skal holde beretningen. Det skyldes sygdom hos formanden og
formelt har vi foretaget en 0mkonstituering i bestyrelsen, men vi glæder os til Henrik
er tilbage i top form og vil der omkonstituerer os igen. Hvis vi bliver valgt selvfølgelig
😊
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til bestyrelsen for godt og muntert og
konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Tak til Haugaard Jepsen for mange mange
års fortrinligt samarbejde og held og lykke til dem fremover. Tak til Torben for din
indsats og sparring. Det sætter vi meget pris på.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlings behandling.

www.lunderskovaf.dk
Sekretær Erik Demant tlf. 51 94 00 33 eddemant@gmail.com

