Bestyrelsens beretning for 2015:
Dette er bestyrelsens beretning om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsen:
Det er betryggende at kunne meddele, at for første gang i en 3 årig periode, at
bestyrelsen har samme sammensætning som efter generalforsamlingen i 2015.

Analog sluk
D. 9. februar 2016 blev de analoge tv kanaler slukket.
Det var ingen ny ide, at slukke for de analoge kanaler.
Lovgivningsmæssigt blev det vedtaget tilbage i november 2009.
I alt blev der slukket for 23 analoge kanaler, som efterfølgende kunne ses digitalt.
Indholdet i programpakkerne forblev derved det samme.
Antenneforeninger samt programudbydere over hele Danmark har siden 2009
kunstigt holdt live i de analoge tv kanaler, så danskere stadig kunne benytte de
”gamle ” fjernsyn så længe som muligt.
Øgede internet hastigheder samt mere og mere HD og dermed digitalisering gør, at
antenneforeningen nu har behov for at benytte frekvensspektret mere optimalt,
hvilket har resulteret i lukning af de analoge tv kanaler.
I medierne kunne man i dagene i februar næsten fornemme dommedags profetierne
…” på tirsdag er der sort skærm ”.. ”intet TV”
Ringsted antenneforening havde i september 2015 samt i januar 2016 annonceret i
de lokale aviser om, at der ville blive slukket for de analoge kanaler i april 2016.
Den 4. februar lige inden ”deadline” var der en større artikel i Ringsted Lokalblad
med billede af en analog kanal, der snarligt ville blive lukket, samt orientering om at
disse kanaler var markeret med en bannertekst
”DU ser denne kanal analogt…”
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Selvom informationsniveauet blev holdt højt, var der stadig mange henvendelser til
foreningens kontor med spørgsmål som:
-

Kan vi så ikke se TV efter den 9. februar?
Gælder det også for os?
Virker vores fjernsyn så ikke?
Hvordan indstiller jeg mit fjernsyn?

I forbindelse med ”sluk af de analoge kanaler” den 9. feb. blev den analoge
informationskanal ligeledes lukket.
Overgangen gik alligevel og i dag har vi alle stadig tv. 

Streaming: ( reference DR 2015 medierapport)
Streaming eksploderer i disse år, men flow-tv lever stadig.
DR TV, TV2 Play, TV3 Play, Viaplay Sport, Netflix, HBO Nordic er
streamingtjenester.
Udbuddet af streamingtjenester betyder, at vi i dag har rig mulighed for selv at
vælge, hvilket tv-indhold vi vil se og hvornår. Tv er ikke længere noget, der skal
planlægges efter – tværtimod kan tv-indholdet passes ind efter vores individuelle
hverdagsrytme.
Ifølge DR’s 2015 medieudviklings rapport, er danskernes tidsforbrug foran skærmen
i 2015, 2 timer og 52 minutter i gennemsnit.
I alt streamer 42 % af danskerne tv-indhold hver uge – enten via online tv eller en
streamingtjeneste. Blandt de 15-29 årige gælder det for 58 %.
En reklameanalyse fra Mindshare viser, at andelen af månedlige Netflix-brugere i
Danmark er fordoblet fra 15 % til knap 30 % på bare to år, og andelen vil formentlig
stige med samme styrke i 2016. Samtidig oplever de danske tjenester, særligt DR
TV, ligeledes stigende fremgang.
Men tv-streaming er ikke enden på flow-tv, 81 % af danskerne ser fortsat flow-tv.
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Danskerne er blevet ”større” forbrugere af tv- og videoindhold end nogensinde.
Mens antallet af minutter brugt på traditionelt flow-tv er faldet gennem de seneste år,
har stigningen i online tv-sening og streaming mere end kompenseret herfor.
Ifølge DR Medieudviklingen er danskernes samlede tidsforbrug på ”tv” steget med 4
% de seneste to år. Det gælder også blandt de unge, der dog i stort omfang har
taget streamning til sig på bekostning af flow-tv.
De unge streamer i gennemsnit mere end 1 time om dagen, hvilket er dobbelt så
meget som danskerne generelt. Streaming står for 43 % af de unges tv-forbrug mod
28 % i 2013. Den største stigning i forbruget af streaming ses blandt de 40-49 årige,
hvilket vidner om, at de ældre generationer begynder at følge med og tager de nye
muligheder til sig.
Der er tale om et samlet tv/videomarked i vækst, men fordelt på flere platforme.

Hvad fylder streaming ( reference Netflix on line help-center)
”Netflix bruger ca. 1 GB data pr. time til hver stream af billeder i standardopløsning
og op til 3 GB pr. time til hver stream i HD-format.
Dette kan skabe problemer for Netflix-medlemmer, der har en månedlig grænse for
båndbredde eller datamængde på deres internetforbrug. ”

Økonomi:
Internet, streaming og skarpe TV billeder stiller krav til ledningsnettets kvalitet
Støjproblemer grundet stikledninger og antennekabler er et stigende problem.
Dette har siden 2014 med udbygningen af nettet i Søndervang også været
mærkbart i andre dele af nettet.
For afhjælpning af fejl og mangler samt sikring af nettet til de nye trafikstrømme
samt fremtidens teknologier, startede bestyrelsen i 2015 som orienteret på sidste
års generalforsamling, med udbygning af det passive net, der består af forstærkere
og kabelnettet inden for de enkelte ø’er ud til medlemmerne.
Udbygningen af det passive net omkring de første 4 øer er sket ved brug af
egenkapital og fremgår af regnskabet hvor årets resultat er minus 1,9 mill DKK,
hvilket er ca. 600 K DKK højere end budget.
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På generalforsamlingen i 2013 blev det vedtaget at ”tære” på egenkapitalen grundet
størrelsen af denne, for derved kunstig at holde kontingentet nede for medlemmerne
i foreningen.
Resultatet har været et år på år budgetteret underskud på Ca. 1,2 M DKK / år.
Den resterende ombygning af det passive net andrager yderligere over en to årig
periode 5,8 M DKK.
Under ”budget og priser 2016” er der derfor lagt op til en kontingentstigning med
virkning fra juli 2016.
Den nye kontingentstigning, bringer foreningen tilbage på niveauet før
kontingentnedsættelsen i 2013.
Programudbyder:
Bestyrelsen har indgået aftale om en yderligere 3 årig kontrakt forlængelse med
YouSee som programudbyder.
Aftalen tilsikre den total oplevelse samt valgfrihed som antenneforeningens
medlemmer har i dag.
Økonomisk bidrager YouSee med 2,4 M DKK til anlægsarbejder, til stabilisering af
nettet over kontraktens varighed, uden ændring af ejerforhold.
Medlemsstatistik:
Ringsted antenneforening tilbyder og administrerer 5 forskellige Tv-pakker som
medlemmerne selv kan vælge imellem grund, mellem og fuld pakken samt to pakker
med ”bland selv”, som kan vælges i en mellempakke og en fuldpakke.
”bland selv” pakkerne 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.
I 2016 tilbydes 65 digitale kanaler, hvoraf 50 kanaler er i HD samt 22 radiokanaler.
Af de 65 tv kanaler, kan de 58 kanaler ligeledes ses på mobil, tablet eller pc inden
for Danmarks grænser.
I april 2015 havde Ringsted Antenneforening 6024 tilslutninger og pr. d.16 april 2016
var tallet det samme, 6024 tilslutninger.
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Antallet af medlemmer fordeler sig således:
3710 Fuldpakken
769 Mellempakken
1408 Grundpakken
45 Bland selv mellempakken
18 Bland selv fuldpakken
74 Kontingent (Plejehjem / vandrehjem)

Sammenlignet med 2015 er det største fald sket i fuldpakken på ca. 200
medlemmer og den modsvarende tilvækst har været på grundpakken.
Foreningens hjemmeside:
I forbindelse med ”det analoge sluk” og i artiklen i lokalbladet d.4 februar blev der
lagt stor vægt på, at henvise folk til vores hjemmeside for at finde råd samt hjælp.
Fra 9. marts til 9. april 2016 har der per dag i gennemsnit været 50 besøgende på
hjemmesiden, ca. 1500 besøgende på en måned.
Af de besøgende er 51 % nye brugere, og de ser i gennemsnit på 3 sider, når de
besøger hjemmesiden.
I 2016 er der 69, som er tilmeldt antenneforeningens nyhedsbrev, dette er en
stigning på 39 tilmeldte mere end sidste år.
På hjemmesiden er det muligt direkte at oprette ”mit YouSee”, som er det enkelte
medlems mulighed for on-line at administrere sine egne ydelser.
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Fremtiden:
Medieundersøgelser viser alle, at fremtiden, den digitale fremtid ikke kommer at ske
med lineær hastighed men med ekspotential raketfart.
Teknologisk peger alle indikatorer på at app. løsninger ligger som en tikkende
bombe under TV’et, hvilket betyder at fremtidens tv ligeledes behøver en datalinje
for en helhedsoplevelse for fremtidens tv brugerne.
Opgraderingen af antennenettet, det passive net, sikre ikke kun internet hastigheder
op til 1 GB og mere klare og højere opløsninger af tv kanaler men ligeledes et
fremtidssikret antennenet.
Opgraderingen samt ændring af kontraktforhold bringer stabilitet i driften af
antennenettet, med mindre løbende investeringer og vedligeholdelsesudgifter frem
til 2020.
Bestyrelsen vil yderligere arbejde med mulige kontraktforlængelser med vores
servicefirmaer samt finpudsning og optimering af kontingentopkrævninger.

Bestyrelsen
Ringsted Antenneforening
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