Bestyrelsens beretning for 2014
Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling.
Ændring i bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod bestyrelsen af
helbredsmæssige årsager i august 2014.
D. 26. august 2014 trådte Jørgen Frederik Skellingsted, som var første suppleant for
boligorganisationer derfor ind i bestyrelsen.

Opgradering af antennenettet
Antennenettet som vi kender det i dag, har et frekvensspektrum fra 65 MHZ til 862
MHZ. Inden for dette vindue ligger TV kanaler, internet og radio, som vi kender det i
dag.
Ø-delingen som blev gennemført sidste år har resulteret i, at brugerne i foreningen
har samme muligheder for at up- og downloade data, men som internet
hastighederne stiger, så stiger kravet også om øget signal / returvej for stabile signal
leverancer.
TV signaler får bedre og bedre opløsninger. I dag har vi stadig nogle analoge
programmer tilbage, men allerede nu er der andre foreninger, der ikke længere
tilbyder deres medlemmer disse grundet udnyttelse af frekvens spektret.
Juli 2014 stod opgraderingen af nettet i Søndervang klar. Denne ombygning skulle
sikre højst mulig kvalitet i nettet, så medlemmerne oplever et stabilt internet og
perfekte TV-billeder.
Defekte kabler og stikledninger
De hyppigste fejl er ”dårligt” eller ”intet signal” samt ”manglende internet” i
vedligehold af antennenettet, dels grundet den naturlige ældning samt tidligere
graveskader, men også grundet dårligt ”signal / støj” forhold.
Internet og skarpe TV-billeder stiller ligeledes krav til ledningernes kvalitet.
Støjproblemer grundet stikledninger og antennekabler er et stigende problem.
Antenneforeningen har brugt ca. 325 K DKK alene på disse skader.
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Medlemsstatistik
Ringsted antenneforening tilbyder og administrerer 5
forskellige TV-pakker som medlemmerne kan vælge imellem
(grund, mellem og fuld pakken samt to pakker med ”bland selv” som kan vælges i
en mellempakke og en fuldpakke). I alt er der 68 kanaler til rådighed, hvoraf 43
kanaler er i HD samt 22 radiokanaler.
Udviklingen er klar, antallet af HD kanaler er stigende.
Bland-selv konceptet
Mellempakke / fuldpakke med ”bland selv” konceptet er afledt af forespørgslen fra
kunder samt folketinget (forbrugerrådet), der har vedtaget valgfrihed inden for
udbuddet af TV kanaler.
Produkterne er ikke i ”clear” format, hvilket betyder at de kun kan ses på ét tv i
hjemmet. Ellers kræver det tilkøb af ekstra kort pr TV.
Antal tilslutninger til Ringsted Antenneforening var primo 2014, 6426 tilslutninger.
April 2015 er der 6024 tilslutninger altså et fald på 6,26 %. (402 udmeldinger netto).
Det store antal udmeldinger skyldes hovedsageligt at Boligselskabet Sjælland pr.
31. marts 2015 har udmeldt otte afdelinger (417 medlemmer).
Magrethegården (med resterende 117 medlemmer) er stadig medlem af
Antenneforeningen.
Antallet af medlemmer fordeler sig således:
74 medlemmer, der betaler kontingent og dermed kun modtager datasignal.
23 medlemmer er på bland selv mellempakken.
13 medlemmer er på bland selv fuldpakken.
1219 Grundpakken.
769 Mellempakken.
3926 Fuldpakken.
Fuldpakken er stadig den pakke flest medlemmer vælger, men trenden er også, at
flere skifter fra fuldpakken til mellem- eller grundpakken.
Tallene viser tydeligt at valgfrihed koster penge og… det er ikke det flertallet af
medlemmerne vil betale for.
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Hjemmeside
Hjemmesiden er hyppigt besøgt.
Inden for den sidste måned har hjemmesiden haft 1420
besøgende hvoraf 50,2% var nye besøgende.
Samtidig er der nu 30, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, hvilket indebærer, at
de får alle nyheder direkte hjem i deres mail boks.
På hjemmesiden er det muligt direkte at oprette ”mit YouSee”, som er det enkelte
medlems mulighed for on-line at administrere sine ydelser.
Overgang til DKT medlemsopkrævning
Ultimo 2014 flyttede Ringsted Antenneforening medlemsopkrævningen fra FDA og
opsagde ligeledes medlemsskabet med FDA.
Efter indhentning af flere tilbud blev Dansk Kabel TV valgt som vores nye
samarbejdspartner for medlemsopkrævningen, med en samlet besparelse netto på
100 K DKK.
Alt blev testet og testet igen, for at den første opkrævning skulle forløbe smertefrit
hen over årsskiftet til 2015.
I januar opkrævningen forløb BBS opkrævningerne ikke som forventet via NETS,
hvilket betød, at medlemmerne manuelt selv skulle indbetale deres
antenneregninger.
Dette betød for en stor del af medlemmerne et yderligere opkrævningsgebyr fra
banker, sparekasser eller posthuse.
Antenneforeningen var i dialog med vores opkrævningsfirma og indrykkede d.13.
januar en annonce i Lokalbladet og Dagbladet samt på vores web portal med
oplysninger om, hvorledes medlemmerne kunne få deres udlæg til gebyrer tilbage.

Økonomi
2014 Regnskabet balancerer med resultatet, med 8 K DKK i underskud, som bliver
gennemgået senere under regnskab.
Bestyrelsen opsagde rettidigt i oktober 2014 samtlige garantbeviser til en værdi af
100 K DKK i Sparekassen Vestsjælland til udbetaling. Efter at Sparekassen
Vestsjælland har indført ”garantbørs” nu i 2015, har bestyrelsen igen bekræftet
opsigelsen af garantbeviserne.
Opsigelsen af garantbeviserne skyldes det optimeret ”cash flow”, som vi beskrev
ved sidste generalforsamling.
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Fremtiden
For 5 år siden var det helt utænkeligt, at man kunne se så
god kvalitet over internettet, men i dag nærmer vi os, at det kan erstatte normalt TV
- og den udvikling vil forsætte.
En undersøgelse foretaget af Megafon konkluderer, at 6 ud af 10 husstande
benytter sig af streaming tjenester i dag.
Streaming tjenester er afspilning af digitalt indhold som musik og video via
internettet.
Indholdet bliver ikke hentet ned på dit apparat, men afspilles på stedet via din
internetforbindelse.
Ifølge rapporten Medieudvikling fra jan. 2014 er danskernes on demand-tv på et
enkelt år steget med 38 %, så streaming i 2014 udgjorde 17 % af danskernes
samlede tv-tid. (”Broadcast-tv tid” 3 timer og 24 min. plus en ”on demand” tv tid på
42 min. sammenlignet med 25 min. fra året før).
Podcast – fremtidens radio
Hør dine favoritprogrammer hvor du er, og hvornår du vil.
Der findes en del forskellige programmer, nogle er gratis og andre er
betalingsprogrammer.
Som en del danske programmer kan nævnes:
Mads og monopolet (Kendte løser dilemmaer).
De sorte spejdere (Anders Breinholt og Anders Lund Madsen).
Søgning og start med Podcast kan som eksempel ske fra ITunes Store.
Fremtidens antenneforening
Bestyrelsen ønsker medlemmerne den bedste medieoplevelse, den lokale og
hurtige service, og ikke mindst de bedste priser på tv- og internetprodukter.
Det er ligeledes vigtigt, at vi sikrer os nye mulige medlemmer, men også at vi
bibeholder eksisterende medlemmer af antenneforeningen.
Bestyrelsen er derfor i dialog med vores programudbyder for ændring af vores
kontraktforhold, så disse også baseres på internetdelen af leverancen.
Bestyrelsen er ligeledes i dialog med vores servicefirma om den korrekte udbygning
af antennenettet, så dette er klar til de øgede fremtidige hastigheder, og fremtiden
byder derfor på gradvis udbygning af det ”passive net”, som består af forstærkere og
kabelnettet inden for de enkelte ø’er ud til medlemmerne.
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