Faaborg Vest Antenneforening
Beretning for året 2017
Indledning
Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 966 medlemmer, hvilket er et uændret antal medlemmer i forhold til år 2016.
Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 45% med grundpakke (2016 42%), 23%
med mellempakke (2016 24%) og 32% med fuldpakke (2016 34%). Fordelingen på de 3 tvpakker er stort set uændret i forhold til forrige år på trods af stigningen i pakkepriserne.
34 medlemmer modtager alene internet.
Antallet af husstande som abonnerer på foreningens internet udgør ved udgangen af 2017 i alt
720 medlemmer, hvilket i forhold til år 2016 er en fremgang på 33 medlemmer, og vi har nu
en tilslutningsprocent på 75.
Hvilke ydelser og honorarer modtager bestyrelsen
Bestyrelsen honoreres årligt af foreningen med følgende beløb:
Formand
kr. 50.000
Kasserer, Internet, Teknik og pakkeskift, hver
kr. 35.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 personer)
kr. 3.750
Herudover har bestyrelsen vederlagsfrit fået stillet adgang til antenneforeningens fuldpakke og
internet.
Forsikringsforhold
Foreningen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen.
Bestyrelsesansvar dækningssum kr. 2,5 mill. pr. skade og pr. år. Selvrisiko kr. 0 pr. skade.
Rådgiveransvar dækningssum kr. 100.000 pr. skade pr. år. Selvrisiko pr. skade kr. 2.500.
Kriminalitet dækningssum kr. 1,0 mill. pr. skade pr. år.
Foreningens kabelnet og installationer er dækket via serviceaftale med Stofa.
Foreningens udstyr placeret i vores masterum er erhvervsforsikret i Codan i form af løsøreforsikring af vores udstyr på kaskoskader op til kr. 1,5 mill. og ansvarsforsikring på kr. 10 mill.,
heraf tingskade kr. 7,2 mill.
For at sikre foreningens formue bedst muligt har bestyrelsen ved starten af 2017 valgt at tegne en Netbankforsikring for at sikre os mod forsøg på phisning. Altså forsøg på tyveri ude fra
af vores formue som er placeret kontant.
WebTV
Endelig fik vi langt om længe adgang til WebTV. I starten var der nogle mangler, men efter de
løbende opdateringer af Apple TV 4K, og efter udvidelse af TV-arkiv til at omfatte sidste uges
TV virker brugen af WebTV samlet set fornuftigt.
Start Forfra+ og TV-arkiv kræver at der modtages mellem- eller fuldpakke.
På minus siden har vi oplevet en voldsom stigning i afgifterne til CopyDan Verdens TV på ca.
kr. 25,00 pr. måned, idet rettighedshaverne skal have betaling for at en tv-udsendelse kan ses
på forskellige tidspunkter. En ganske uforståelig regel som koster medlemmerne i alle antenneforeninger en ekstra betaling for tv-pakken.
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Med WebTV kan i tage jeres tv-pakke med uden for hjemmet, hvis i er villige til at betale dataforbruget for at hente tv-kanalerne. Desværre er muligheden for at se WebTV uden for landets
grænser ikke mulig p.g.a. af det som kaldes GEO-blokering. Denne blokering vil vi nok opleve i
adskillige år på grund af programleverandørerne og filmindustriens modvilje.
Hvis i ikke bruger WebTV kan der bestilles en kode hos antenneforeningen, og sammen med
download af en app kan alle se WebTV via mobiltelefon, pc´er, Chromecast eller Apple TV 4K.
Flere oplysninger kan hentes på vores hjemmeside.
Internet – hastigheder og planer
Bestyrelsen har planlagt igangsætning af forskellige initiativer til forøgelse af hastigheden på
vores internet hen imod Gigabit hastigheder.
Vores plan er at investere i nyt udstyr således vi hele tiden er foran medlemmernes behov for
mere båndbredde.
Den første fase er en fuldstændig udskiftning af kabler og stik i vores grønne skabe.
Vi har indgået en kontrakt på ca. kr. 0,5 mill. om denne løbende udskiftning i løbet af forår og
sommer 2018. Udskiftningen som vil ske i dagtimerne vil maksimalt berøre den enkelte husstand i ca. 5 minutter.
Med udskiftning af samtlige komponenter reducerer vi støjen i vores kabelnet, og sikrer os
dermed en større stabilitet for alle medlemmer.
Næste fase er indkøb af internetudstyr som kan håndtere højere hastigheder inden for den
nuværende internetstandard som hedder Docsis 3,0.
Vores nuværende internetudstyr forventer vi at kunne håndtere den stigende trafikmængde i
et par år endnu, men vi planlægger at indkøbe nyt internetudstyr i god tid, for at sikre alle en
god hastighed og oplevelse et stabilt internet.
Med udviklingen i behovet for yderligere forbrug af båndbredde, har vi inden for en periode på
5 år planlagt at skifte til den nye internetstandard som hedder Docsis 3,1.
Denne investering betyder udskiftning af samtlige forstærkere i vores kabelnet, nye lyssendere
til vores fibernoder, nye modemmer, samt sikring af at alle husstande kan modtage det nye
internet.
Vi skønner på nuværende tidspunkt at den samlede investering i internetopgradering m.m.
løber op i ca. kr. 4 mill.
Vi kan glæde os over at disse midler er til stede via vores løbende opsparing.
Vores nuværende internethastigheder på 50, 100 og 150 Mbits har vi ikke planer om at ændre
på, men vi vil i takt med et øget behov for båndbredde justere på hastighederne.
Bestyrelsen har som målsætning at fastholde prisen uændret på internet, og at investeringer i
højere hastigheder skal afholdes af vores opsparede formue.
Som internetbruger giver vi et månedlig tilskud på kr. 29,00, hvis man ønsker at få sin fastnettelefon flyttet til IP-telefoni til firmaet evercall.
I dag koster et fastnet abonnement hos TDC kr. 1.968,00 årligt, så der er en pæn besparelse
ved at skifte.
Med IP-telefoni via evercall kan du i praksis have gratis telefoni eller få et tilskud til de andre
telefoni-abonnementer.
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evercall har også en række fordelagtige mobilabonnementer som du kan læse om på vores
hjemmeside.
Husk at internetsupporten kan kontaktes alle ugens dage. Hverdage fra kl. 17.00 – 21.00, og
weekender fra kl. 10.00 – 14.00.
Forhandling af ny aftale om levering af TV fra 2019
Vores nuværende forsyningskontrakt med Stofa udløber 31.12.2018, og vi har varslet opsigelse af kontrakten med henblik på afdækning af markedet for levering af tv-signaler til antenneforeningen.
Bestyrelsen har i oktober 2017 haft møde med YouSee for at høre om mulighederne i et eventuelt samarbejde.
Vi har ligeledes tænkt at indgå ny forhandling med Stofa om levering af tv-signaler fremover.
På markedet findes også andre aktører som også kan levere tv til vores forening, men vi er på
nuværende tidspunkt ikke afklaret om disse leverandører kan levere hele produktpaletten.
Vores nuværende leverandør Stofa har lagt en begrænsning på samarbejdet, idet de ikke vil
give os fuld adgang til anvendelse af deres tv-boks når vi ikke køber internet hos dem.
Denne blokering oplever vi ikke når vi drøfter mulighederne med YouSee.
Investeringsplaner i 2018
Vi foretager udskiftning af vores system som overvåger afvikling af vores internet.
Sammen med 4 andre fynske antenneforeninger (som også bruger samme system) har vi besluttet at investere ca. kr. 220.000 i dette system.
Hermed fremtidssikrer vi muligheden for at overvåge og administrere jeres internet.
I forbindelse med det nye overvågningssystem skal der investeres i en ny server til at administrere vores egne data, samt fornyelse af vores servicekontrakt på internetudstyret.
En samlet investering på kr. 120.000.
Antenneforeningen har besluttet at forsyne den nye udstykning på Bjernevej. Udstykningen
som indeholder 10 grunde bliver en dyr affære, idet vi skal betale ca. kr. 110.000 for dette.
Den høje pris skyldes, at der kun er Energi Fyn og antenneforeningen til at betale for nedgravning af forsyningsledninger, idet hverken telefon eller varmeforsyning ønsker at forsyne området.
Sammen med udskiftning af indholdet i samtlige skabe i antenneforeningens forsyningsområde
på ca. kr. 500.000, så vil vi samlet set investere kr. 950.000.
Medieudviklingen 2017
Forbruget af traditionelt tv fortsætter med at falde, mens der bliver streamet mere og mere.
Vores tv-sening er faldet fra 2016 til 2017 med 8 minutter om dagen til at udgøre 2 timer og
30 minutter.
Det faldende tv-forbrug afspejler en fortsat polarisering mellem yngre og ældre. Således har
27% af personer mellem 20 – 30 år fravalgt det traditionelle tv-signal, mens det for gruppen
af personer over 40 år kun er 3%.
I 90’erne brugte vi omkring 70% af vores tid foran fjernsynet i selskab med hovedkanalerne
DR1 og TV2. Op igennem 00’erne begyndte det at knopskyde med nye kanaler på det danske
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tv-marked, hvilket pressede hovedkanalernes seerandel ned under 50%. Siden har vores stigende forbrug af streamingtjenester gjort indhug i forbruget af traditionelt tv, og givet os langt
flere muligheder for at se lige netop det indhold vi selv ønsker.
Vi ser det samme tv, men ikke samtidigt med de nye muligheder for at streame tv når det
passer os.
På tværs af alder ses store forskelle omkring tv-programmer og serier. Hvor ældre medlemmer
i høj grad følger programmer med solid forankring i tv-stationernes sendeplaner (fx TV Avisen,
TV2 Nyhederne, Badehotellet, Matador, Hammerslag og Historien om Danmark) er billedet mere sammensat hos de yngre, hvor Game of Thrones på førstepladsen efterfølges af streamingegnede programmer som Den store Bagedyst, X Factor og SKAM, suppleret med nyheder via
traditionelt tv.
Seerandele på kanalfamilier i 2017 fordeles på 38% til TV2, DR 37% og MTG 11% (Viasat) og
Discovery 10% (Kanal 4, 5, 6 og 9 og Nat Geo), og øvrige 4%.
Et nyt medieforlig omkring DR er på vej.
Den eneste sikre vej i dette omskiftelige ”tv-hav” er at vi som antenneforening fastholder vores eget internet.
Med en internetforbindelse kan du som tv-bruger vælge den lille tv-pakke, eller afmelde tvpakken og købe streaming kanaler hos Netflix, HBO Nordic, TV2 Play eller Viaplay, DPlay (Discovery kanalerne).
Hermed kan du samle dine tv ønsker som passer den enkelte.
Internet og streaming af tv
Antenneforeningen stiller både tv, radio og internet til rådighed for medlemmerne.
Når et medlem køber tv afleverer antenneforeningen alle pengene til Stofa og CopyDan Verdens tv, så dette er en nulsums forretning for os.
Hvis den enkelte hellere alene vil modtage internet via antenneforeningen, syntes vi det er en
god idé. Medlemmet kan via Smart TV eller andre løsninger i form af Apple tv eller Chromecast
modtage tv via internetforbindelsen, og dermed købe streaming tv eller bruge vores WebTV
mulighed.
Hermed kan den enkelte selv sammensætte sin tv-pakke til en pris som måske er billigere end
at købe en af de dyrere tv-pakker.
Ved årsskiftet havde 34 medlemmer alene internet via antenneforeningen.
Fortsat en ved fordel ved at være medlem af antenneforeningen
Som medlem af vores antenneforening giver det en række økonomiske fordele. Hvis vi sammenligner prisen for køb af tv-kanaler med andre udbydere i Faaborg sparer det enkelte medlem mellem kr. 228 – 718 årligt ved at vi køber ind i fællesskab.
Hvis du også køber internet via antenneforeningen sparer du yderligere kr. 1.308 årligt.
Vi har sænket prisen for at blive tilsluttet antenneforeningen til kr. 1.500, og hvis man ikke
selv ønsker at grave stikledning ind til ejendommen kan dette købes for kr. 1.500 via antenneforeningen.
Dermed har alle som bor i vores forsyningsområde mulighed for at blive tilsluttet til en billig
pris, og besparelsen på at få tv og internet via antenneforeningen er tjent hjem det første år.
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Oven i dette beløb skal tillægges den fortjeneste som antenneforeningen opsamler ved at opkræve et højere beløb end de faktiske udgifter ved at drive egen internetforretning. Dette beløb udgør ca. kr. 800.000 årligt, som antenneforeningen bruger til at investere i nyt udstyr og
forbedring af vores kabelnet m.m.
Gert Holm Jensen/formand for Faaborg Vest Antenneforening.
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