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Bestyrelsens beretning for perioden Maj 2014 – Maj 2015 

 

Bestyrelsen 

På sidste generalforsamling blev det besluttet af bestyrelsen skulle gå fra at være på 7 medlemmer og 3 

suppleanter til at være 5 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter det har virket rigtig godt og gjort 

sammenarbejdet lettere. Bestyrelsen har i det sidste år ikke haft aktive suppleanter så hvor vi de andre år 

har haft 8-10 personer med til bestyrelsesmøderne har vi i år kun haft 5, hvilket har gjort arbejdsprocessen 

lettere, dog har det ikke været besluttet at suppleanterne ikke må deltage på møderne. 

Umiddelbart efter det konstituerende møde efter generalforsamlingen valgte den da værende formand at 

træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.  

Bestyrelsens fokus har været på at rydde op i vores arkiv, både det digitale men også det fysiske arkiv. 

 

Sammenarbejde med udbydere 

Siden sidste års generalforsamling har der været brugt meget tid på opstarten med vores 2 nye udbydere 

Dansk Kabel TV og Yousee, der var nogle opstarts vanskeligheder i forhold til hvilken af udbyderene der 

skulle tage sig af hvad.  

Der har fra bestyrelsens side været lagt meget fokus på at få løst de pixeleringer vi har på vores TV signaler, 

Dansk Kabel TV har ikke haft mulighed for at løse problemet og har bedt os om at prøve at få flere af vores 

beboere til at indsamle information og indsende det til dem før at de kan løse problemet. Vi har fra 

bestyrelsens side valgt at oprette en email kaldet teknik@anttre.dk for at samle alle de pixeleringer folk 

måtte opleve og sende dem samlet til Dansk Kabel TV, men har manglet en måde at få dette meldt effektivt 

ud til vores beboere.  

I opstarten af vores sammenarbejde med Dansk Kabel TV var der visse problemer med folk der havde valgt 

Fast IP-Adresse mistede internettet fast hver onsdag, dette problemer viste sig at være et problem I Dansk 

Kabel TVs hovedcentral men blev løst inden for en rimelig periode.  

Siden Dansk Kabel TV har overtaget service på vores anlæg har der ikke været nogen problemer hvad angår 

telefonien som bestyrelsen har hørt om.  

 

Bestyrelsens holdning er at sammenarbejdet med vores udbydere er rigtig godt, specielt sammenarbejdet 

med Dansk Kabel TV hvor vi føler de tager vores problematikker seriøst og løser problemer så hurtigt som 

muligt, specielt de kontakt personer vi har fået hos Dansk Kabel TV er gode til at tage sig af de 

problematikker der opstår.  

 

Bestyrelsen har oplevet at der stadig kan være problemer om hvem beboerne skal tage kontakt til og i visse 
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tilfælde får beboerne afvide ved kontakt til Yousee at de skal tage kontakt til Antenneforeningen i stedet 

for, dette er noget vi arbejder på at få løst i sammenarbejde med Yousee.  Det eneste tidspunkt det er 

meningen at beboerne skal tage kontakt til Yousee er når de skal bestille Bland selv mellem, fuldpakke, 

tilvalgs pakker eller kanaler dette inkludere bestilling af boks eller en kortlæser for at gøre brug af de 

overnævnte tjenester. 

 

 

Sammenarbejde med medlemmer /beboere 

Efter vi har fået Yousee og Dansk Kabel TV som udbydere har vi fået vores infokanal lavet Digital for at nå 

den del af vores beboere med et digitalt fjernsyn, men hvor beboere ikke bruger internettet, hvor meget 

infokanalen bliver besøgt har bestyrelsen ingen mulighed for at se, i modsætning til hjemmesiden hvor vi 

har mulighed for at se hvor meget trafik der er. Der har været lagt en del arbejde i at få lagt alle de 

nødvendige informationer på infokanalen og løbende holde de opdateret med den aktuelle ting der har 

været.  

På det sidste fællesmøde med afdelingerne, der blev afholdt i marts 2015, mødte kun 4 ud af 10 afdelinger 

op. Om dette skyldes at der var for mange møder fra Antenneforeningens side sidste år eller om dette 

skyldes at mødet ikke havde interesse for afdelingerne ved vi ikke. Der blev omdelt indkaldelser til 

bestyrelsesformændene både som post og som email.  

 

Regnskab og budget 

 

Vi er i bestyrelsen meget tilfreds med det sammenarbejde vi har med BE-Regnskab og vores revisor hos 

RIR-Revision.  

 

Fremtid 

Bestyrelsen ser Antenneforeningens fremtid værende et skifte fra at have fokus på Tv og telefoni til at 

skifte over og have langt mere fokus på internet delen af Antenneforeningen, dette er et naturligt skift når 

man kigger på udviklingen der sker. Da flere og flere ser fjernsyn via internet ved at bruge tjenester såsom 

Yousee play, HBO Nordic eller Netflix og lignede tjenester. 

 

 

 


