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Bestyrelsens beretning for 2017: 
 
Dette er bestyrelsens beretning om hvad, der er sket siden sidste generalforsamling. 
 
 

Bestyrelsen: 
 
Ved sidste års generalforsamling blev Bo Gringer Nielsen, daværende næstformand 
ikke genvalgt til bestyrelsen. 
På det efterfølgende konstitueringsmøde var der ingen i den nye 7 mands 
bestyrelse, som kunne / ville bestride posten som næstformand.  
Posten som næstformand blev slutteligt delt mellem formand Robert Vingaa og 
kasserer Niels Holm Jensen. 
 
Efter sidste års generalforsamling og gældende vedtægter vil bestyrelsen efter 
denne generalforsamling blive reduceret fra 7 til 5 personer.  
Reduceringen sker ved, at 3 bestyrelsesmedlemmer i år er på valg, og kun et 
medlem kan vælges ind i den nye bestyrelse. 
  
 

Kontoret: 
 
Bestyrelsen ansatte Janni Andersen som ny kontormedarbejder, med første 
arbejdsdag d.1 november 2016. 
Bestyrelsen så sig nødsaget til at fritstille Janni i maj 2016 med sidste arbejdsdag i 
august, grundet sygdom / fravær. 
 
Susanne Nielsen har siden maj 2016 varetaget driften af kontoret.  
Susanne er 30 år, gift og har to børn.  
Arbejdsmæssigt har Susanne tidligere arbejdet med Facility management gennem 8 
år, hvoraf hun var kontorleder i 3 år. 
 
Kontoret har alle hverdage åbent for telefoniske henvendelser i tidsrummet  
08:30 – 15:00 og personlige henvendelser kan ske tirsdag og torsdag mellem  
09:00 til 14:00. 
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Flere boligselskaber lader nu Ringsted Antenneforening administrere deres lejere 
antennemæssigt, efter at lejerne nu betragtes som selvstændige opkrævninger.  
 
For at kunne varetage denne opgave optimalt valgte Ringsted Antenneforening at 
hjemtage medlemskartoteket og bogføringen, som tidligere var varetaget af DKT. 
Medlemsregisteret varetages i samme program fra Panter Application som DKT 
benytter. 
 
Opgaven varetages af kontoret, hvilket letter henvendelser fra medlemmer vedr. 
status, regninger og rykkere. 
 
 

Mindre støjproblemer og højere datahastigheder: 
 
Efter knap 2 år, er det store ombygningsprojekt ”det passive net” endelig ved at 
være færdig, et projekt på samlet ca. 11 millioner. 
I skrivende stund er der kun et udestående, en mindre ombygning i midtbyen, der er 
forventet færdigmeldt maj 2018. 
 
Opgraderingen af antennenettet, ”det passive net” sikre, at vores fordelingsnet i 
2018 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 til 
foreningen. 
 
Fremadrettet ligger, der stadig en opgave hos både de private boligejere samt hos 
boligselskaberne for ombygning af deres egne antennenet og antenneinstallationer 
inden for deres egne matrikelnummer / skel. 
 
De fleste boligselskaberne har allerede eller vil inden for den nærmeste fremtid 
opgradering deres egne antennenet med udskiftning af forstærkere, så de også 
matcher det nye opgraderet hoved net. 
 
Efter sidste års omlægning af ”startfrekvensen” og FM båndet, vil der i 2018 kunne 
transmitteres datahastigheder på op til 500 Mbit i hovednettet. 
 
YouSee udbyder lige op til nu 300 Mbit i Ringsted. 
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Økonomi og programpakker: 
 
Igen i år har bestyrelsen lagt vægt på, at kontinent til Ringsted Antenneforening, er 
uændret i 2018.  
Stigningen i programpakkerne for 2018 sker som følge af stigninger i Copydan og 
Koda, som er en afgift, samt i programafgifterne for de enkelte pakker til YouSee. 
 
Pakkerne stiger i 2018 som følger: 
 
Fuldpakken  236 DKK  +4,0% 
Mellempakken    97 DKK +2,1% 
Grundpakken  120 DKK +5,6% 

 
Projektet med opgradering af det passive net er tidsmæssigt forløbet tilfredsstillende 
set i forhold til budgettet, hvilket ses i regnskabet. 
 
Årets resultat er -4.030 K DKK mod budget på -4.500 K DKK. 
Den mindre udgift fremgår direkte i regnskabet under punktet ” modernisering af 
anlæg”. 
Underskuddet er dækket af egenkapitalen. 
 
Efter at have ombygget antenneanlægget for ca. 11 M DKK, har bestyrelsen valgt at 
opsige den gamle serviceaftale med DKT, og har forhandlet en reaktiv aftale på 
plads. 
Forsikringsdelen er nu tegnet direkte gennem TRYK forsikringsselskab som direkte 
har medført en besparelse på ca. 150 K DKK / år. 
 
Administrationsaftalen omhandlende medlemsregisteret og bogføring, er blevet 
opsagt med DKT, hvilket betyder en fremtidig årlig besparelse på 250 K DKK. 
Hjemtagelse af medlemsregisteret og bogføring har betydet en udgift til Panter 
Applications på 60 K DKK i opstarts omkostninger samt en udgift til  
E-conomics på 5 K DKK. 
 
  
I budgettet for 2018 er der budgetteret med 1,5 M DKK til en ny række udbygninger 
af anlægget grundet ny udstykninger og nye byggeprojekter.  
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Medlemsstatistik: 
 
Ringsted antenneforening administrerer 3 forskellige Tv-pakker som medlemmerne 
selv kan vælge imellem (grund, mellem og fuldpakken) og tilbyder to pakker med 
”bland selv”, som kan vælges i en mellempakke eller fuldpakke. 
Programmerne følger YouSee’s regionaludbud. 
 
Primo 2017 havde Ringsted Antenneforening 5749 tilslutninger og primo 2018 var 
tallet faldet til 5568 tilslutninger, en nedgang på 3,2 % 
 
Antallet af medlemmer fordeler sig således: 
  

2018 2017 delta %  

     

3256 3519  -263   -7,5 Fuldpakken 

  776   762     14    1,8 Mellempakken 

1449 1383      66    4,8 Grundpakken  

    15     20      -5 -25,0 Bland selv fuldpakken 

    72     65       7  10,8 Bland selv mellempakken 

     

5568 5749  -181   -3,2 Total 

     

 
Tendensen er, at medlemmer med fuldpakken helt melder sig ud af foreningen, da 
de finder en billigere internetløsning end YouSee kan tilbyde foreningens 
medlemmer.  
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Fremtiden: 
 
Fremtidens verden er digital !! 
Dette gælder for både TV som internet, der smelter mere og 
mere sammen med streaming af kanaler og film. 
Det er bestyrelsens overbevisning, at fremtiden ligger i at drive sit eget internet.  
Det er internettet, som fremadrettet vil styrke foreningens økonomi og dermed sikre 
den bedste teknologi og laveste priser generelt til medlemmerne. 
 
Den rette prissætning af internetydelser vil ligeledes bremse og muligvis øge antallet 
af medlemmer i foreningen. 
 
Med et ny opgraderet fordelingsnet, kontrol over medlemsregistreringer og 
bogføring i hus er grundbasen opbygget til drift at internet. 
 
Bestyrelsen er i dialog med en række firmaer, for at opstille en optimale 
forretningsplan for drift at eget internet. 
 
 
Tak for Deres opmærksomhed. 
 
Bestyrelsen  
Ringsted Antenneforening  
 


