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RINGSTED: I slutningen af 
januar blev Ringsted Anten-
neforening politianmeldt af 
28 borgere for at være blevet 
sendt til inkasso uden fore-
gående varsel fra forenin-
gen.

Allerede ugen efter kun-
ne Midt- og Vestsjællands 
Politi dog meddele de vrede 
medlemmer, at man havde 
besluttet at standse efter-
forskningen. 

Der var tale om et privat 
anliggende, et såkaldt civilt 
søgsmål, ifølge politiet. 

- Selvom jeg aldrig selv har 
set skyggen af en politian-
meldelse, tænker jeg umid-

delbart, at politiet ikke har 
haft grundlag for at gå vide-
re med sagen, siger Robert 
Vingaa, formand i Ringsted 
Antenneforening, der efter-
sigende skulle have brugt 
70.000 kroner i advokatom-
kostninger på sagen, der 
startede i december måned. 

- Vi synes, det er en skam, 
at de resterende medlem-
mer skal ofre det, men det er 
også, fordi vi har gjort alting 
lige efter bogen. Har de bedt 
om aktindsigt, har vores ad-
vokat selvfølgelig givet dem 
det, men de har ikke troet 
på det og gået til politiet i et 
spinkelt håb om at få penge-

ne tilbage. 

99 procent betalere
Ifølge Robert Vingaa er sa-
gen kun startet, fordi der 
er medlemmer, der ikke øn-
sker at betale for en ydelse, 
de har fået. 

- Har man fået en ydelse 
og ikke betaler for den, er 
vi forpligtede til at reagere 
på det, ikke bare overfor os 
selv, men hovedsageligt alle 
vores betalende medlem-
mer, siger formanden og til-
føjer:

- Vi har fulgt lovgivnin-
gen, reglerne og har haft 
advokat inde over en sag, der 

reelt set har været et host fra 
en enkelt procent af vores 
5600 medlemmer, der ikke 
ønsker at betale for noget, 
de har fået.  Vi har fra dag et 
vist, at vi har rent mel i po-
sen. 

I spidsen for politian-
meldelsen af Ringsted An-
tenneforening stod Sanne 
Andresen, Rene Krøll eller 
Mickhael Monthieux. Selv-
om politiet har skrinlagt 
den ønsker de at gå videre 
med deres anklage som et 
såkaldt gruppesøgsmål:

- Det er blevet en princip-
sag, for hvis vi ikke gør no-
get nu for at undersøge, om 

der er fejl i systemet, kan det 
være, det fortsætter. Det er 
for at komme til bunds og 
forhåbentlig få lukket sa-
gen engang for alle, så det 
samme ikke sker for andre 
i fremtiden, siger Sanne An-
dresen, der ikke stiller sig 
tilfreds med, det Ringsted 

Antenneforening har givet 
dem indsigt i:

- Det eneste, de har sendt 
til os, er kopier af regninger, 
men det kan vi ikke bruge 
til noget. Alle og enhver kan 
tage en kopi af en regning, 
og påstå den er sendt. 

 nkr

Formand efter skrinlagt anmeldelse: 
Vi har vist, at vi har rent mel i posen

TV-FORENING: Ring-
sted Antennefor-
ening rejser sig fra 
tv-krig og shitstorm 
og erklærer krig 
mod mastodonterne 
med nye forårsfri-
stelser som mobilte-
lefoni og internet.

Af Nikolaj Kennov Rasmussen

RINGSTED: Søndag var der 
dømt storm over Danmark, 
men som bekendt løjer en-
hver vind af – også i tilfældet 
Ringsted Antenneforening, 
der først blev trukket igen-
nem den store tv-fejde mel-
lem Yousee og Discovery, og 
siden blev beskyldt og poli-
tianmeldt for at sende med-
lemmer til inkasso uden 
foregående varsel.

Nu blæser nye vinde, der 
bebuder en frisk start for 
den stormombruste anten-
neforening. 

 Med en aftale på plads med 
Canal Digital fra 1. april, 
der efter hele 38 år udskifter 
Yousee som tv-udbyder, og 
med en kuldsejlet politian-
meldelse, der mandag sidste 
uge blev skudt til hjørne som 
privat søgsmål af Midt- og 
Vestsjællands Politi, er for-
manden for antenneforenin-
gen fortrøstningsfuld. 

- Selvom vi for nylig har 
været i modvind, har vi hele 
vejen igennem stået fast, og 
det betaler sig. Vores med-
lemmer kan fortsat se, at 
vores priser er fornuftige, 

og vores nye muligheder 
med hurtigt internet og mo-
biltelefoni har blot fået fl ere 
til, siger Robert Vingaa fra 
antenneforeningen, der i 
øjeblikket tæller 5600 med-
lemmer. 

- Det er et fåtal af medlem-
mer, vi har tabt på baggrund 
af de forskellige udfordrin-
ger. Så vi synes, det går rig-
tigt godt.     

Modgang gør stærk 
Med mobiltelefoni og inter-
net er Ringsted Antennefor-
ening stærkere end nogen-
sinde før, ifølge formanden. 
Internettet gik i luften fra 
1. januar, mens mobiltelefo-
nien fulgte trop en måned 
efter - i skrivende stund har 

de allerede uddelt over 2000 
internetmodemmer, og 18 
medlemmer meldte interes-
se for mobilabonnement den 
første time efter åbningen. 

- Med mobiltelefoni, inter-
net, tv og en streamingtje-
neste (Viaplay) inkluderet i 
pakkerne, kan vi tilbyde alle 
de samme ydelser, som man 
forventer af en moderne tv- 
og teleudbyder, siger Robert 
Vingaa. 

Netop priserne og de 
skræddersyede løsninger 
er ifølge Robert Vingaa en 
måde at markere sig på som 
»lille« lokal antennefor-
ening i skyggen af de store 
udbydere som Yousee og 
Stofa. 

- De fl este medlemmer har 

givet mere for mindre hos 
Yousee. De har måske betalt 
280 kroner for en internet-
hastighed på 150/5, men vi 
tager 150 kroner for 100/10, 
så de fl este medlemmer, der 
har skiftet til vores internet, 
sparer over hundrede kro-
ner om måneden, siger for-
manden og tilføjer:

- Vi er oppe imod store 
virksomheder, som fra den 
ene dag til den anden, kan 
grave hele byen op og lægge 
nye kabler, men de kan ikke 
slå os på priserne. Vi har 
glade og tilfredse kunder 
over hele linjen, fordi de så 
åbenlyst kan se, at de sparer 
penge, som de ellers ville 
have lagt hos de store masto-
donter.

- Vi står fast på, at internet 
og mobiltelefoni ikke skal 
være dyrere end højst for-
ventet, da det er blevet lige-
så vigtigt som at have vand 
i hanen.  

Rettidig omhu 
I efteråret valgte anten-
neforeningen ikke bare at 
droppe aftalen med Yousee, 
fordi medlemmerne mistede 
Discoverys sports- og under-
holdningskanaler, men også 
fordi Yousee »ikke var klar 
til at levere billigt internet,« 
som Robert Vingaa siger. 

- Vi valgte hovedsageligt 
at gå ud af aftalen med You-
see, fordi de ikke var klar til 
at presse internetpriserne 
ned, selvom vi havde betalt 
11 millioner kroner i ombyg-
ningen af vores net. Vi har 
nu skiftet udbyder og kan al-
lerede se, at folk fl ytter over 
til os, siger Robert Vingaa, 
der mener, at antennefor-
eningen handlede med retti-
dig omhu.

 En måned efter internet-
møderne med Yousee meld-
te den store televirksomhed 
nemlig ud, at forhandlinger-
ne med Discovery var brudt 
sammen.  

- Vi var den første anten-
neforeningen i landet, der 
var hurtig på aftrækkeren 
og fandt en anden udbyder, 
så vores medlemmer kan se 
Discoverys kanaler, når af-
talen med Yousee udløber 1. 
april, men anledningen var 
selvfølgelig en helt anden, 
siger Robert Vingaa og til-
føjer:

- Selvom man ikke kan se 
kanalerne på nuværende 

tidspunkt, er de fl este blevet 
hos, fordi de i modsætning 
til mange andre antennefor-
eninger, hvis kontrakt med 
Yousee første udløber om 
et par år, kan se frem til at 
se sport fra Discovery om et 
par måneder. 

Den rette tid 
Ringsted Antenneforening 
er den største forening i 
Ringsted og iblandt de 15 
største antenneforeninger i 
Danmark. 

Robert Vingaa begræder 
de nylige bump på vejen, 
men slår til hver en tid et 
slag for antenneforeninger-
nes værd i en tid, der ellers 
er præget af magtkampe om 
kundernes gunst mellem 
mange forskellige tv- og in-
ternetmastodonter. 

- Antenneforeningernes 
store mulighed er, og det er 
her, jeg ser et stærkt poten-
tiale, at de store mastodon-
ter er markedsregulerede og 
derfor er nødt til at dumpe 
priserne over hele landet. 
Antenneforeningerne skal 
derimod kun forholde sig til 
deres lokalområder, siger 
Robert Vingaa og tilføjer: 

- Hvis vi ønsker at gå ind 
i det her, skal vi også gøre 
det fuldt ud, ellers taber vi. 
Det nytter ikke kun at sat-
se på tv eller internet, og 
så ellers vente på, at kun-
derne kommer. Det er ikke 
en slåskamp, man vinder 
uden at satse på lave priser 
og en bred portefølje, siger 
formanden, der er klar, når 
foråret for alvor rammer an-
tenneforeningens medlem-
mer 1. april.   

Antenneforening står stadig stærkt

Efter kritik fra 28 medlemmer af den 5600 medlemmer store anten-
neforening blussede debatten op på Facebook.  

Robert Vingaa er formand i Ringsted Antenneforening, der nu har føjet internet og mobiltelefoni til porte-
føljen, som også består af tv-løsninger.  Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen 


