Forslag om opløsning af Antenneforeningen Trekanten
Bestyrelsen og arbejdsgruppen har siden sidste års generalforsamling opfattet det som en bunden
opgave at der på denne generalforsamling fremlægges et forslag om opløsning af
antenneforeningen.
For at denne beslutning kan træffes på et reelt grundlag, har bestyrelsen undersøgt hvordan
fremtiden kan se ud uden antenneforeningen.
En løsning vil være at man vælger at opløse foreningen men stadig kører videre med en fælles
forsyning af tv-signal, bredbånd og telefoni fra den eksisterende hovedstation.
Bestyrelsen har bedt BOSJ undersøge, om en sådan fælles løsning vil kunne videreføres i BOSJ regi.
Der har været afholdt møder med deltagelse af BOSJ, YouSee, Dansk Kabel TV og
Antenneforeningen Trekanten og der tegner sig en løsning.
Det vil dog kræve at afdelingerne etablerer en juridisk enhed i form af en slags netlaug, som kan
stå som juridisk ejer af hovedstationen.
Denne løsning vil give BOSJ mulighed for, at opkræve alle beboere for udgifter til drift og
vedligeholdelse af antenneanlægget, sådan som den nye lov om fritvalg tillader.
En anden løsning kan være at man opgiver fælles forsyning fra hovedstationen så hver afdeling
skal forsynes via egen fiber.
Det bliver en dyr løsning til en anslået samlet pris på ca. kr. 2 millioner. Det er YouSees estimat for
prisen på etablering af forsyning af fiber til hver afdeling og ombygning af det eksisterende anlæg.
Denne løsning vil derudover give problemer med bredbåndsforsyningen til de små afdelinger.
Vælger man at nedlægge antenneforeningen vil beboerne miste foreningens hjemmeside og
infokanal, beboerhjælp i form af vagttelefon og åbent hus, mulighed for hjælp til kontakt til
leverandør og bestyrelsens funktion i det hele taget som bagstopper og mellemled mellem
beboerne og udbyder.
Såfremt man vælger at bevare antenneforeningen bliver det i en økonomisk slanket udgave.
Dansk Kabel TV overtager al opkrævning af tv-grundpakken direkte hos beboerne og service flyttes
fra antenneforeningen over på abonnementer.
Uanset om vi opløser eller bevarer antenneforeningen kommer vi ikke uden om at fortsætte i
nogle år fremover med YouSee og Dansk Kabel TV.
Kravet fra deres side for at overtage opgaven som administrator for TV-grundpakken og risikoen
på tv-grundpakken er en kontraktforlængelse på 3 år.
Bestyrelsen ser ikke dette som et stort problem. Efter års uheldige oplevelser med udbydere som
gav problemer for antenneforening og beboere, er det bestyrelsens opfattelse, at foreningen nu
har en udbyder hvor udstyr, drift, service og fejlretning fungerer upåklageligt, og det er
bestyrelsens vurdering, at det vigtigste ovehovedet for beboerne når det gælder tv, bredbånd og
telefoni.
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