
Bestyrelsens beretning for perioden maj 2017 – maj 2018 

Bestyrelsen 

Udover løbende opgaver har bestyrelsen i den forgangne periode især arbejdet med 

forberedelserne til overgangen til den nye situation efter 1.april 2019, hvor den nye lov om frit 

valg af TV-distributør betyder at tv-grundpakken ikke længere er obligatorisk for alle beboere og 

derfor ikke længere kan opkræves kollektivt sammen med huslejen. 

Samtidig har flere af bestyrelsens medlemmer deltaget i den arbejdsgruppe, som blev nedsat på 

generalforsamlingen i maj 2017 og som fik til opgave at undersøge muligheder for 

antenneforeningens fremtid. (se bilag arbejdsgruppens beretning) 

 

Forslag om opløsning af Antenneforeningen Trekanten 

En af mulighederne for fremtiden er at vælge at opløse foreningen. 

I forhold til tidligere, hvor antenneforeningen stod for at opkræve alle tv-pakker og for en del af de 

tekniske opgaver, er der med årene blevet langt færre opgaver, som foreningen skal tage sig af. 

Når tv-grundpakken ikke længere skal opkræves kollektivt, bortfalder endnu en af foreningens 

kerneopgaver, og med den teknologiske udvikling bliver det tekniske i stadig højere grad styret af 

udbyderne. 

Så foreningen vil fremover blive både økonomisk og opgavemæssigt er meget slank. 

Derfor er det måske nu tid til at vælge helt at opløse foreningen. 

 

Fremtiden for tv-grundpakken 

Efter at det blev besluttet i arbejdsgruppen, at man opgav i denne omgang at stille forslag til 

generalforsamlingen om eventuelt at skifte til en anden udbyder, har bestyrelsen arbejdet 

sammen med Dansk Kabel TV om at finde en løsning for individuel opkrævning af tv-grundpakken 

hos de beboere som ønsker at modtage en tv-grundpakke. 

Den løsning bestyrelsen har valgt er, at tv-grundpakken overgår til en abonnementsordning, så 

beboere der ønsker at modtage tv-grundpakken tegner et abonnement hos Dansk Kabel TV 

ligesom det nu er tilfældet med tv-mellem- og fuldpakke. 

 

Samarbejde med medlemmer og beboere 

Beboerne har fortsat haft mulighed for at kontakte bestyrelsen og få hjælp når vi holder Åbent 

Hus, på vagttelefonen og på bestyrelsens mail. Men der er efterhånden meget langt mellem 

henvendelserne. 

Bestyrelsen tolker det som at både tv, internet og telefoni fungerer stort set problemfrit. 

Selv YouSees årlige omlægning af tv-kanaler kører tilsyneladende sømfrit. 

At det ikke er fordi beboerne har glemt, hvor de skal henvende sig, oplevede vi, da vores fiber blev 

boret over i december sidste år. 



Til gengæld kan vi se på statistikken at der er stadig flere som benytter foreningens hjemmeside. 

Vi ved også at der stadig er beboere som benytter infokanalen. 

Økonomi, regnskab og budget 

Foreningens kasserer og administrator har i samarbejde med revisor godt styr på foreningens 

økonomi 

Fremtid 

Bestyrelsen ser 3 mulige scenarier for fremtiden. 

1. Antenneforeningen opløses og hver af boligafdelingerne overgår til separat forsyning af tv-

signal, bredbånd og telefoni fra udbyder. 

Det er den dyre løsning da hver afdeling skal forsynes med egen fiber og det eksisterende net 

ombygges. Anslået pris omkring kr. 2 millioner. 

Der vil desuden være problemer med forsyning af afdelinger på mindre end 100 lejemål. 

2. Antenneforeningen opløses men alle afdelinger forsynes fortsat med signal fra den eksisterende 

hovedstation. 

Det er den enkle og billige løsning, men indebærer at afdelingerne også fremover har en fælles 

forsyningsløsning og at der etableres en form for juridisk enhed som kan stå som ejer af 

hovedstationen. 

3. Antenneforeningen bevares i en økonomisk slankere udgave. 

Udbyder overtager al opkrævning af tv-pakker inklusiv grundpakke direkte fra beboerne og service 

på foreningens anlæg trækkes ud af foreningens budget og lægges i stedet over på brugernes 

abonnementer.  

Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten, 25.05.2018 

 


