
Velkommen til generalforsamling 2020 
Beretning fra antenneforeningens formand 
  
Året der er gået har været lidt mere spændende i forhold til 2018 set med bestyrelsens øjne. 
  
Vi besluttede sidste år at man nu kunne få internet adgang uden grundpakke, men stadig betale 
gebyr til Antenneforeningen for brug af anlægget. 
Det har 15 husstande valgt at gøre brug af. 
  
Da vi har en kontrakt med Yousee er vi jo derved blevet ramt af deres valg i forhold til Discovery. 
  
De kanaler der er udgået af DRs har ikke noget med Yousee at gøre (DR 3 og DR K) 
  
Personligt kan jeg kunne bakke op omkring at vi skal have større valgfrihed i forhold til valg af 
kanaler, så det ærger mig selvfølgelig at deres forhandlinger er brudt sammen og at dette 
sammenbrud har ramt mange at foreningen medlemmer. 
  
Vi har været i dialog med Yousee for at høre om de kunne tilbyde noget ekstra som kompensation 
for den situation de har bragt vores forening i. 
Vi foreslog billigere grundpakke! 
Vi foreslog en opdatering af vores anlæg til Docsis 3.1. For levering af 1000 /100 
Begge dele har de afslået. 
Yousee har klart meldt ud at det eneste de har at tilbyde er at de kunne afholde et informations 
møde for vores medlemmer. Mogens Weber vores kassere og undertegnede har deltaget på et 
informationsmøde hos Yousee i forbindelse med disse ændringer, og følte ikke at vi gik derfra 
meget klogere, end det materiale de allerede havde udsendt, så vi har takket nej til deres tilbud 
om et medlemsmøde. 
  
Bredbånd / Internet 
Vi har været i dialog med Fatspeed i forhold til levering af billig Bredbånd, men er desværre stødt 
på en forhindring. Fastspeed skriver godt nok på deres hjemmeside at man blot skal få sin 
antenneforeninger til at åbne op for dem, og det er også korrekt. Det man ikke skriver at de 
derved er med til at stavnsbinde os til Yousee, da de kun har samarbejdsaftale med Yousee, da det 
er blev vedtaget ved lov at Yousee har pligt til at åbne op for andre internetudbydere. Dette for at 
bryde deres monopol. 
Så hvis vi åbner op, vil det højst sandsynligt give en masse støj / utilfredse medlemmer hvis vi en 
dag vælger at skifte udbydere af tv-signalet. 
  
  
Fremtidens Internet/bredbånd 
G5 – Trådløst opkobling med hastigheder på lige fod med Fibernet. Det vil gå i luften i 2020 og 
forventes fuldudbygget i 2024. 
Fibernet er ikke en mulighed, før der kommer en udbyder og tilbyder det i vores område. 
  
Skift af tv udbyder 



Da vi nu har disse udfordringer med Yousee , har vi valgt at tage kontakt til Stofa. 
Stofa har tilkendegivet at de er interesseret i at levere tv og bredbånd til vores forening. De er 
ligeledes interesseret i at opdatere vores anlæg til Docsis 3.1 i 2021, så vi kan få hastigheder op til 
1000/100. men det er på betingelse af at de får ene ret til levering af både tv og internet. De er 
anelse dyrere på grundpakken men har til gengæld stadig kanaler fra Discovery i deres pakker. 
Deres bland selv er ikke helt på plads for fremtiden, så den kan vi ikke få de endelige oplysninger 
om. 
Ved fuld pakke har de hele Discovery pakken med, samt tv-play. 
  
  
Priser til samligning 
  
Grundpakke hos Yousee koster kr. 2300,00 : 12 = 192 
  
Grundpakke hos Stofa koster kr. 2518,00 : 12 = 210 
  
Bland selv 
  
Yousee kr. 180 
  
Stofa kr. 200 
  
Leje af tv-boks er kr. 30 hos begge parter. 
  
Vores kontrakt med Yousee kan vi opsige dags dato med 12 mdr. opsigelse. 
  
Vi skal her på generalforsamlingen have vejet interessen for om vi skal gå den ene eller anden vej. 
  
Skal vi blive hos Yousee, og åbne op for Fastspeed? 
  
Skal vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling i forhold til afstemning om Stofa. 
  
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
Kent Hansen 
Formand 

 


