Bestyrelsens beretning for 2016:
Dette er bestyrelsens beretning om hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsen:
D.1 januar 2017 udtrådte Bente Knudsen fra Andelsboligforeningen af 1941 af
bestyrelsen sammen med anden suppleant for boligorganisationer Per Thrysøe
ligeledes fra Andelsboligforeningen 1941.
Medlemmerne i Andelsboligforeningen af 1941 overgik d. 1 jan 2017 til individuelle
medlemmer i antenneforeningen, og er derfor ikke længere repræsenteret som en
forening.
1 suppleant Leo Hjorth fra Andelsboligforening Egelunden 1 overtog Bente’s plads i
bestyrelsen.

Kontoret:
Elni Christiansen valgte at gå på pension efter mere end 10 års ansættelse på
kontoret i Ringsted Antenneforening.
Elni har gennem alle årene taget sig af alle de administrative opgaver, og fungeret
som den daglige stemme og ansigt udad til i forhold til Jer medlemmer.
Et stort tak for alle årene til Elni.
D. 17 juni holdte Ringsted Antenneforening sammen med samarbejdspartnere
afskedsreception for Elni på Benløse Kro.
Det er altid svært at erstatte en person som Elni, der har varetaget alle opgaver
samt indrapporteringer i forskellige systemer i den basale drift af foreningen.
Bestyrelsen valgte ikke at træffe forhastede beslutninger og ønskede at få overblik
samt stabilitet over sommerferie perioden, hvorfor bestyrelsen valgte at ansætte en
vikar, Malene Farre.
I efteråret indrykkede Ringsted Antenneforening en jobannonce i de lokale medier
samt aviser, men også på Jobindex.
Annoncen var aktiv på nettet i ca. 14 dage frem til d.16 september.
Bestyrelsen modtog 477 ansøgninger.
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Efter at have læst, screenet og vurderet blev 6 personer indbudt til samtale d. 26
september 2016.
Bestyrelsen ansatte Janni Andersen som ny kontormedarbejder, med første
arbejdsdag d.1 november 2016.

Ny startfrekvens og radio på en ”ny” måde:
I februar måned 2017 blev startfrekvensen ændret på tv-kanalerne og FM-signalet
blev slukket i ”vægdåsen”, en ny epoke startede.
Pladsen som FM- signalet har optaget i kabel-tv-nettet, i frekvens spektret bliver nu
benyttet til bedre tv- og bredbåndsløsninger.
Vi har været igennem ændringerne fra fjernsyn med billedrør til nye tynde digitale
flad skærms tv og nu kom ændringerne så også til radioen.
Radioen er ikke død ---tværtimod men skal nu høres på en anderledes måde.
Der er flere måder at høre radio på
 Stue antenne kan benyttes som en her og nu løsning på gamle apparater
 DAB radio kan benyttes for digitalt modtagelse af radiosignalet
 Streaming af radio over internettet
 Nyere flad skærms tv kan benyttes for at høre radio

Mindre støjproblemer og højere datahastigheder:
I slutningen af 2017 forventes opgraderingen af hele antennenettet færdigt,
(projektet tog sin start for over 1 år siden).
Opgraderingen af antennenettet, det passive net sikre at fordelingsnettet i 2017 er
”tunet” til højere og mere støjsvagt digital transmission af både fjernsyn og data
signaler.
Forsyningsnettet er nu ikke længere ramt af de samme ”støjproblemer” grundet
gamle og dårlige kabler, med uforudsete gener og regninger som følge.
Med omlægningen af ”startfrekvensen” og ændring i FM båndet, vil der i 2017 kunne
transmitteres datahastigheder på op til 500 Mbit.
YouSee udbyder lige nu 300 Mbit i Ringsted.
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Økonomi:
Budget godkendt på sidste års generalforsamling havde et resultat på -600 K DKK.
Årets faktiske resultat er på -1,528 K DKK, altså en difference eller merforbrug på
ca. 900 K DKK.
I forhold til budget er der brugt væsentlig flere penge på to poster
 ”Modernisering og udbygning af anlæg” med 800 K DKK mere end budget
og
 ”Drift og vedligeholdelse af anlæg”
Budgetoverskridelserne skyldes kabling af nye områder som ”Græsgangen” i
Benløse samt at projektet det ”passive net” er foran tidsplanen grundet en meget
mild vinterperiode.
For projektet er der altså tale om en periodiserings udbetaling som er lig arbejdets
stade.
Projektet er som planlagt finansieret ved nedbringelse af egenkapitalen

Valgfrihed og vedtægter:
Regeringen og alle ønsker valgfrihed, så Danmarks befolkning, høj som lav, husejer
eller lejer selv kan vælge hvilke TV signaler og programmer, man ønsker at se.
Valgfrihed kan koste penge, må vi også konstatere.
Valgfrihed stiller også store krav til Ringsted Antenneforening, så vi kan møde vores
medlemmers ønsker.
D. 1 januar 2017 overgik Andelsboligforeningen af 1941, der er det største boligskab
i Ringsted Antenneforening fra fælles opkrævning til individuelle opkrævninger af
samtlige over 1000 medlemmer.
Dette betyder, at TV administrationen nu varetages af Ringsted Antenneforening
direkte med disse lejere, der nu ligestilles med andre medlemmer af Ringsted
Antenneforening, ”der betaler selv”, altså som husejerne også gør det.
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Andelsboligforeningen af 1941 er derfor ved denne general forsamling
repræsenteret på lige vis med andre medlemmer, der betaler selv (husejere).
Ud og indflytning af lejligheder på lejebasis er ikke omfattet af refusionsopgørelser
og tidsrammen for en flytning er forholdsvis kort, sammenlignet med et ”køb/ salg” af
anden privat ejendom.
Bestyrelsen har senere lagt op til en række vedtægtsændringer, der sikre en mere
smidig håndtering af bl.a. ind- og udmeldelse af Ringsted Antenneforening for bedre
at imødekomme den nye situation.

Medlemsstatistik:
Ringsted antenneforening administrerer 3 forskellige Tv-pakker som medlemmerne
selv kan vælge imellem (grund, mellem og fuldpakken).
Gennem YouSee kan medlemmerne yderligere vælge mellem to pakker med ”bland
selv”, i en mellempakke eller fuldpakke.
I 2017 tilbydes 65 digitale kanaler, de 55 kanaler er i HD samt 19 digitale
radiokanaler.
60 kanaler kan ses på mobil, tablet eller pc inden for Danmarks grænser, enkelte af
disse kanaler kræver YouSee bredbånd.
Primo 2016 havde Ringsted Antenneforening 6039 tilslutninger og primo 2017 var
tallet faldet til 5784 tilslutninger, en nedgang på 4,22 %
Antallet af medlemmer fordeler sig således:
2016

2017

delta

%

3779
754
1373
16
43
74

3519
762
1383
20
65
35

-260
8
10
4
22
-39

-6,9
1,1
0,7
25,0
51,2
-52,7

6039

5784

-255
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Fuldpakken
Mellempakken
Grundpakken
Bland selv fuldpakken
Bland selv mellempakken
Kontingent (Plejehjem / vandrehjem)
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Foreningens hjemmeside og Nytårs aften:
Nytårsaften kl. ca. 16:30 forsvandt TV signalet.
Ret hurtigt viste det sig, at problemet var landsdækkende, intet TV signal fra
YouSee.
Mange medlemmer fandt til andre måder som internettet eller mobilt tv for at se
Dronningens nytårstale og andre hørte den over radio.
Sagen er stadig under efterforskning men alt tyder på, at ”nogen” havde en finger
med i spillet.
Ringsted fik signal igen løbende d.1 januar, og de sidste kom på igen inden 19.00.
Den 31. december blev foreningens hjemmeside besøgt af 1210 medlemmer, og d.1
januar af yderligere 236 medlemmer.
Hjemmesiden var opdateret med info om afbrydelsen fra kl 17 nytårsaften.
Fra 1 marts til 10 april har der været 1864 besøgende på hjemmesiden.
Af de besøgende er over halvdelen nye brugere, og de ser i gennemsnit på 2 til 3
sider, når de besøger hjemmesiden.
I 2017 er der 107, som er tilmeldt antenneforeningens nyhedsbrev, dette er en
stigning på 38 tilmeldte mere end sidste år.
På hjemmesiden er det muligt direkte for medlemmer on-line at administrere ydelser
som:
 Pakkeskift
 Tilslutningsaftale
 Flytte meddelelse
og
 Udmeldelse
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Fremtiden:
Fremtiden byder på tyndere fjernsyn, faktisk så tynde at de kan falde i et med
tapetet.
LG bryster sig af at have verdens tyndeste tv på kun 2,57 millimeter i tykkelsen.
TV producenter kappes om at skabe den tyndeste skærm med det skarpeste billede
og endnu bedre lyd.
Højere opløsninger er i vente som 4K/Ultra HD, også kaldet (UHD), med en
opløsning på næsten 4 gange højere end full HD (1080 pixels i bredden).
UHD streaming kræver internethastigheder på ca. 25 Mbit.
I dag udbyder Netflex og kanalen Viasat Ultra HD denne opløsning.
Fremtiden TV, og programmer kræver et forsyningsnet, der løbende opdateres.
Bestyrelsen vil også i det kommende år sammen med vores samarbejdspartnere se
på nye optimeringer af nettet ved slutkunderne.

Tak for Deres opmærksomhed.
Bestyrelsen
Ringsted Antenneforening
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