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 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 
  

ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 
 
Vores medlemstal er det sidste år svundet lidt. Sidste år var vi 311 medlemmer. Ved dette årsskifte 
var vi 303 medlemmer.  
Denne beretning har jeg givet følgende overskrifter: 
 
Medlemskab 
Pakkevalg  
Kontingentbetaling 
Signalpriser og kontingent 
Skader og signalproblemer 
TV-Signaler og muligheder 
Bestyrelsen 
 
Medlemskab 
Der har de sidste år været politisk ønske om at ændre lovændringer mv. på TV-området.  
I nogle boligområder har der været tvunget medlemskab og der er stadig antenneforeninger, hvori 
flertallet bestemmer over mindretallet ved valg af TV-pakke. 
Lovændringerne går i retning af frihed til at vælge antenneforeninger fra, og større frihed til valg af 
tv-progammer. Det er forhold, som allerede eksisterer i vores forening. 
 
Vi er i øjeblikket nødt til at bruge YouSee som leverandør, da andre leverandører er nødt til at 
levere til os via en parabol. Jeg håber at der indenfor en overskuelig fremtid bliver mulighed for 
konkurrence mellem de store leverandører indenfor signalforsyning, på samme måde som der i dag 
er konkurrence indenfor el-markedet. 
 
Pakkevalg 
Som standard tilbyder foreningen valg mellem 3 størrelser tv-pakker. Skift mellem pakkerne kan af 
administrative grunde ske 1 gang årligt pr. 1. november. 
Også i sommers uddelte vi en blanket til medlemmerne om pakkevalg.  
Da fristen for pakkevalg udløb 1.9.2015 havde 26 medlemmer ønsket at skifte. 
Tendensen er tydelig – flere og flere ønsker mindre signalpakker. 
Aktuel modtager 212 medlemmer fuldpakke – 16 medlemmer mellempakken og 75 medlemmer 
grundpakken.  
 
Bestyrelsen påtænker at stoppe for den årlige omdeling af skema til pakkevalg. 
Af administrative årsager ønsker bestyrelsen at fastholde, at der alene kan ske pakkeskift en gang 
om året med underretning til formanden senest 1. september.  
Men i stedet for omdeling som koster os ca. 2000 kr. i trykning og omdeling vil vi vejlede om 
pakkeskift i den informationsskrivelse, som kommer til alle medlemmerne efter denne 
generalforsamling. Endvidere lægges skemaet om pakkeskift på vores hjemmeside. Ønsker man at 
skifte TVpakke, skal skemaet på vanlig vis afleveres til formanden inden 1.september for at kunne 
træde i kraft 1. november. 
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Jeg har aktuelt nogle drøftelser med YouSee om vores afregningsform og pakkepriser. Jeg har den 
vision, at vi som forening alene skal opkræve et grundbeløb fra medlemmerne, som dækker vores 
driftsomkostninger og grundpakken. Dvs. at vi skal opkræve samme pris hos alle medlemmer. I kan 
så frit hver især købe alle de ekstrapakker og ydelser I vil hos YouSee, uden det giver administrativt 
arbejde til foreningens formand og Kasserer. 
 
Jeg har her ved årsskiftet fået et sådan tilbud fra YouSee. I øjeblikket vil en sådan ordning fordyre 
prisen for de medlemmer, som har fuldpakken, og give lidt lavere pris til de andre. Da ¾ af vores 
medlemmer betaler for fuldpakke syntes jeg ikke det aktuelle tilbud er godt nok som det ser ud nu, 
men jeg vil gerne arbejde videre i den retning.  
 
Kontingentbetaling 
Vi har i 2015 fortsat den mere håndfaste linje overfor medlemmer i restance. Lige som tidligere var 
der også i år en del personsammenfald med tidligere års restanter.  
Uanset at vi i vores vedtægter har mandat til at lukke for signalet uden at give folk en påmindelse 
først, har vi i bestyrelsen valgt fortsat at gøre restanterne opmærksomme på deres mangel inden vi 
lukker for signalet. 
Uagtet dette, måtte vi i år gribe til signalafbrydelse til 2 af de gamle kendinge. 
 
Signalpriser og kontingent 
Også i år må bestyrelsen foreslå en stigning i kontingentet.  
Kontingentstigningen skyldes stigninger i signalleverancen og stigning i udgifterne til Copydan. Ud 
over prisstigning på signalleverancen rammes vi af de sædvanlige pristalsreguleringer på vores 
øvrige udgifter. 
Budgettet vil vores kasserer gennemgå, men jeg kan allerede nu røbe, at vi også i det kommende år 
vil kunne levere tv-signaler til en konkurrencedygtig pris. 
 
Skader og signalproblemer 
I foråret 2015 blev et af vore hovedsignalskabe på tværstien nord for Randager udsat for hærværk. 
En flok mennesker havde en fredag aften brugt deres liv på at knække en række lygtepæle og knuse 
kommunens skaldespande. De havde også forsøgt at trække vores signalskab op af jorden. Det var 
ikke lykkedes helt, men det var nødvendigt at få det repareret. 
Det var så første gang at vi i nyere tid har fået noget ud af vores forsikring. Vi slap med at betale 
selvrisikoen, og forsikringsselskabet betalte så resten. 
 
Hen over efteråret blev vi ramt af en lang række signalafbrydelser. 
Første afbrydelse kom i forbindelse med et lynnedslag og i et par måneder herefter forsvandt 
signalet hver gang det var regnvejr. 
Jeg talte i forbindelse med disse signaludfald med en række medlemmer, som typisk var stærkt 
ophidset over situationen. 
 
Jeg kan fortælle, at efterårets problemer ikke skyldes fejl i vores anlæg. Når vi mistede signal, 
mistede de også signal i det meste af Herstedvester, ligesom jeg også fik henvendelser fra 
mennesker der boede udenfor vores forening, som ønskede at jeg gjorde noget ved deres 
signalproblemer. 
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Jeg var lige så træt af problemerne som jer. Ud over at anmelde fejlen til Yousee skrev jeg også til 
dem og klagede over den elendige service de gav. 
Jeg syntes Yousee opfører sig som deletanter, når de har en stribe fejlmeldinger fra store dele af 
Albertslund, og så alligevel kræver af alle der ringer skal skille og samle ledningerne til deres 
internetruter og man skal tjekke hos naboer om der også er fejl der osv. 
 
Jeg skrev et langt klagebrev til Yousee, men svaret var ganske intetsigende. De var kede af det, de 
gjorde hvad de kunne for at finde fejlen og bla. bla. bla. 
 
Midt i november fandt Yousee så fejlen i en strømforsyning, og siden har jeg ikke bemærket 
signalproblemer. 
 
Vores leveringsaftale lover fejlretning inden for 48 timer på hverdage. Ingen af efterårets fejl varede 
så længe, så jeg kunne ikke kalde signalsvigtet for kontraktbrud. 
 
Jeg kan ikke skaffe jer tv og internet i antennekablet, hvis ikke YouSee kan levere. 
Mange har som jeg en smartphone med mobildataabonnement. Min smartphone brugte jeg som 
hotspot under udfaldene og jeg kunne derfor have internet og se tv på min computer. 
Dem af jer, som er stærkt afhængige af fjernsynet eller internettet kan overveje tilsvarende 
backupsystemer.   
 
 TV-Signaler og muligheder 
Jeg har i mine tidligere beretninger som formand varslet jer om at de analoge kanaler blev færre og 
færre, og at de gamle fjernsyn derfor stod til udskiftning inden længe.   
 
Nu sker det. De analoge kanaler forsvinder den 9. februar. Så om få dage er det slut med at se tv på 
et gammeldags eller halvgamle fjernsyn.  
Dem af jer, som hidtil kun har set TV på de analoge kanaler bliver nødt til at anskaffe jer et 
moderne tv.   
 
Der sker løbende ændringer i signalerne. Jeg har bemærket, at hen over vinteren har Yousee igen 
lavet om på kanalerne i de enkelte pakker. Mangler I nogle af jeres sædvanlige kanaler skal i 
genindlæse kanalerne i jeres TV. Så får I de kanaler, der aktuelt leveres. Næste ændring af 
kanalerne kommer den 9. februar, så jeg vil anbefale jer at vente til efter den 9. februar med at 
genindlæse kanalerne. 
-- 
Sidste år fortalte jeg om Yousee’s modellen, som de kalder ”Bland Selv”. 
Som I kan se på dagsordenen har et medlem foreslået, at vi i vores forening tilslutter sig ”Bland 
Selv”. Derfor vil jeg ikke her i min beretning gå videre ind i diskussionen om ”Bland Selv” men 
tage drøftelsen i forbindelse med generalforsamlingens behandling af medlemmets forslag. 
-- 
I forbindelse med vores nuværende ordning kan man hos Yousee tilkøbe de ekstrakanaler vi hver 
især ønsker. En tilvalgt ekstrakanal kan ændres hver måned, så fleksibiliteten er stor ved køb af 
ekstrakanaler.  
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Disse tilvalg har naturligvis en pris, men har man kun behov for grundpakken og derudover alene 
ønsker sig nogle få andre kanaler bør man tilkøbe disse som ekstrakanaler. Men som sagt helt uden 
om vores forening. I kan læse mere herom på Yousee’s hjemmeside. 
 
Denne serviceoplysning får mig til at gøre opmærksom på, at man skal være med i 
antenneforeningen for at gøre brug af vores fællesantenneanlæg. Man kan således ikke bruge 
foreningens anlæg til internet eller til ekstrakanaler uden at man som minimum har grundpakken 
gennem vores forening.  
 
Bestyrelsen skal, som tidligere år, opfordre alle til hurtigst muligt at melde om ødelagte standere. 
Erstatningsansvaret påhviler skadevolderen, og som vi vil gøre krav gældende overfor, hvis vi er 
bekendt med hvem der er skadevolder. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på at standerne er 
foreningens ejendom, hvorfor det ikke er tilladt at tilgå disse uden bestyrelsens samtykke uanset 
formål.  
 
Vi her en serviceaftale på vores anlæg hos YouSee. Skulle man opleve problemer med sit signal, 
skal man tager direkte kontakt til YouSee’s driftsafdeling på tlf. 80804040 – åbningstiderne er 
hverdage: 08:00-20:00 – weekender: 10:00-20:00. Husk at opgive vores anlægsnummer, som er 
159. Udbedring af signalforstyrrelser er kun omkostningsfrit for den enkelte, såfremt det er en fejl 
på det fælles net frem til fordelingsstanderen. Udbedring af fejl efter fordelingsstanderen er for egen 
regning. Derfor bør man forinden kontakte naboer for at høre om de har et tilsvarende problem. 

Informationerne kan også findes på foreningens hjemmeside.  
Ønsker I at købe ekstraydelser kan I rette henvendelse til YouSee kundeservice på telefon 80804050 
for vejledning. 
 

Bestyrelsesarbejdet 

Vores hjemmeside fungerer sammen med grundejerforenings hjemmeside. På hjemmesiden vil I 
kunne få svar på de fleste spørgsmål.  

I er velkomne til at ringe til bestyrelsen, men husk – vi reparerer hverken fjernsyn eller 
antenneanlæg. Fejl på vores fællesantenneanlæg skal som tidligere nævnt anmeldes til Yousee, som 
vi har en serviceaftale med. 
 
Ringer man til et bestyrelsesmedlem som ikke træffes hjemme, så læg en besked hvis muligt. Eller 
endnu bedre – skriv til os. Vi er alle i et eller andet omfang arbejdsramt, så forvent ikke at vi svarer 
samme dag. 
 
Bestyrelsen har også sidste år valgt at medtage suppleanterne til vores bestyrelsesmøder. Det har 
givet en god kontinuitet i foreningens arbejde, og det er min holdning, at suppleanterne også i den 
kommende periode inviteres til at deltage i møderne. 
 
Jeg vil gerne sige bestyrelsen tak for et godt samarbejde i det forgangne år. 
Jeg syntes vi har gode samarbejdsrelationer, og det gør det til en god oplevelse at være en del af 
vores forenings bestyrelse. 
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Jeg vil slutte af med en servicemeddelelse. 
Jeg har nu været formand i vores antenneforening i 5 år. Dvs. Jeg er på valg igen til 
generalforsamlingen i 2017. Men jeg syntes at 6 år som formand er passende. Til den tid er jeg 
pensionist og har andre planer og jeg genopstiller derfor ikke.  
 
Denne beretning vil om få dage kunne læses i sin helhed på vores hjemmeside. 

 

P.b.v.  
 
Steen Lyth 


