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Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 samt fremtidsplaner:  
 
Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling 
i april 2019 før Corona pandemien. 
Der har 3 gange været indkaldt rettidigt til ordinær generalforsamling, alle gange er 
blevet aflyst grundet CORONA situationen og efter rådføring med vores advokat og 
dirigent. 

Bestyrelsen:    
Efter konstituering af den nye 5 personers bestyrelse efter sidste 
generalforsamling i april 2019, meddelte Leo Hjort sin afgang fra bestyrelsen, 
hvorefter suppleant Bente Knudsen indgik i bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Bo Nielsen som næstformand og Niels 
Holm Jensen som kasserer.  
 
 

YouSee krav mod Ringsted Antenneforening: 
I august 2018 blev Ringsted Antenneforening efter annullering af kontrakten med 
YouSee, mødt med et krav fra YouSee’s advokater på et større encifret million 
beløb. 
 
Sagen endte i et forlig, da Ringsted Antenneforening bl.a. gennem utallige 
sammenligninger mellem medlemsregistre kunne påvise medlemsfejl i 
YouSee’s eget kartotek.  
Ringsted Antenneforening valgte at få foretaget et uvildigt og komplet 
filtertjek af hele netværket, efter at dette over en periode på mere end 20 år 
var blevet varetaget af Dansk Kabel TV. 
YouSee’s advokater har krævet at selve indholdet i forliget samt det 
nøjagtige beløb ikke må offentliggøres.  
 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at Ringsted Antenneforening samtidigt 
med YouSee’s krav lå i forhandlinger med YouSee om en eventuel fremtidig 
signalforsyning. Hvis Ringsted Antenneforening indgik signalforsyningsaftale 
med YouSee ville deres krav forsvinde. 
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Medlemsopkrævninger:  

Ringsted Antenneforening er en forening drevet af medlemmer for betalende 
medlemmer. Det sikrer lave omkostninger og lave priser på TV samt 
internetleverancer.  

På selvbetjeningsportalen kan alle medlemmer logge ind og under ”betalinger” kan 
man se samtlige opkrævninger siden primo 2018, hvor systemet blev taget i brug.  

I september 2019 udsendte Ringsted Antenneforening 5460 medlemsopkrævninger 
hvoraf 124 medlemmer fik tilsendt en rykker med post via NETS. 110 medlemmer 
betalte stadig ikke, hvorfor de modtog et brev fra et inkasso firma, da foreningen 
havde et samlet udestående på 150 K DKK. Sagen endte med afkobling af 23 
medlemmer, samt en række skriverier i aviserne og en shitstorm på FACEBOOK. 

Ny signalforsyning på TV og drift af eget internet: 

Efter opsigelsen af kontrakten med YouSee, har bestyrelsen lagt vægt på at finde en 
ny signalforsyningsleverandør, således, at TV og internetleverancer ikke er baseret 
på en kombinationsforsyning, men på individuelle kontrakter og dermed var der 
åbnet op for ”BREDBÅND ONLY”. Bestyrelsen vurderede det ligeledes nødvendigt, 
at vi som forening kan tilbyde Discovery’s kanaler, der indeholder rigtig meget 
SPORT. Valget var en kombination af Canal Digitals kanaler hvor igennem 
Discovery’s sports kanaler er tilgængelige, samt en aftale med Nemt Gruppen, som 
leverer TV3’s programmer. For at få TV3’s programmer billigst muligt, indgik 
bestyrelsen medlemsskab med ASOM, en organisation bestående af 30 
antenneforeninger. Resultatet er vores kanaludbud bestående af en grundpakke, 
mellempakke samt fuldpakke, hvor ”Viaplay Film og Serier” er en fast del for alle 
vores TV kunder, og med mulighed for at tilkøbe yderligere enkel-kanaler og 
streaming tjenester. 
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2021 priserne på vores TV pakker starter med en grundpakke for 196 dkk / måned, 
mellempakke for 440 dkk pr måned og en fuldpakke pakket med sports kanaler for 
634 dkk pr måned.  

RA – NET: 

Ringsted Antenneforenings internet koncept starter med internet hastigheder fra 100 
Mb fordelt over 5 forskellige pakker op til en download på 1 GB. 

Ringsted Antenneforenings forsyningsnet er et stjerneformet fibernetværk, delt op i 
57 fiberoptiske knudepunkter, kaldet ø’er. Disse øer styres ud fra vores hovedstation 
som igen er forsynet via en redundant fiberforbindelse, der sikrer mod nedbrud på 
både TV og internetforsyningen. Omkring hvert fiberoptisk knudepunkt er der igen 
ringe af forstærkere, som forsyner ”det opgraderede passive net” for til sidst at nå ud 
til medlemmerne med en COAX forbindelse. Fordelen ved denne struktur er, at 
Ringsted Antenneforening stadig sammenlignet med direkte fiberløsninger, tilbyder 
TV signal i de 3 standardpakker som ”clear signal” til alle fjernsyn (uden brug af 
boxe) i medlemmernes hjem. 

Finansiering af ny hovedstation samt drift af eget internet beløber sig til 6,4 M DKK 
på udstyrsiden. Der blev udarbejdet en forretningsplan / markedsføringsplan og 
prisfastsættelse som led i hjemtagelse af lån for finansiering, men desværre ønskede 
de lokale banker ikke ”lige” at samarbejde. 
Beløbet er hjemtaget gennem DLL, som er en del af Rabobank-koncernen, der 
vurderer på aktivets livscyklus ved kommerciel finansiering og detailfinansiering af 
udstyr.  
Finansieringen er en rammeaftale hjemtaget ultimo 2019, med en samlet 
forpligtigelse på 6.720.000 DKK over en 3 årig aftale med afdrag startende april 2020 
,som det fremgår af årsrapporten.  
Ultimo 2019 blev alt udstyret indkøbt og leveret, hvilket muliggjorde at testopsætning 
og de første testkørsler allerede foregik i december 2019.  
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Med belåningen og udstyret indkøbt, startede udleveringen af modems allerede fra 
starten af januar 2020, med 273 forudbestillinger. 
  

Total Leverandør af medieydelser: 

Ringsted Antenneforening fremstår i dag med nyt ”brand” og er i dag total leverandør 
inden for medieydelser: 

• Mobiltelefoni gennem RA Mobil  
• Fastnet telefoni gennem Evercall  
• TV signal med 3 TV pakker i clear format samt mulighed for tilkøb af 

programmer   
• Gratis Web TV / Playmaker app. med optag funktion og arkiv  
• ”Viaplay film og serier” streaming tjeneste, som er inkluderet i alle TV pakker  
• Bredbånd ONLY  
• Internet startende med 100/10 mb til 1gb ydelser  
• Internet support alle dage, også weekend og helligdage 
• Selvbetjeningsportal ”Mit Ringsted Antenneforening” for nem ændring af 

ydelser, samt fuld oversigt over opkrævninger. 

1 April 2020 – opstart af ny TV leverandør / drift af eget internet: 

Planlægning af overgang samt mandskab for dette, var planlagt i detaljer med vores 
nye Servicefirma KK Partner samt med ASOM’s netværks specialister. 
Overgangsdagen startede brat med at YouSee mod forventning slukkede for deres 
signal ved middagstid, i stedet for som planlagt ved midnat. Dette betød, at timer 
med endelige testkørsler ikke var mulig. Ekstra mandskab blev indkaldt og 
udskiftningen af de 57 fiberoptiske forstærkere kunne påbegyndes samt ind-justering 
af yderligere ca. 800 analoge forstærkere i netværket.  
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Alt i alt en hektisk dag fulgt op af CORONA situationen, som betød at mange 
medlemmer arbejdede hjemmefra og derfor var afhængige af internet, for at kunne 
arbejde og af TV programmer som TV2 NEWS for at kunne holde sig opdaterede om 
CORONA situationen.  

På TV siden havde vi nogle udfordringer med TV2 programmer, som blev løst inden 
for et par dage efter opstarten. Derefter kæmpede vi med ting som korrekte 
kanaloversigter for enkelte programmer og pixeleringer i nogle områder af byen, hvor 
forstærkere igen blev gennemgået. 

Opstarten af internettet ”drillede” de første 2 døgn, hvor de fiberoptiske noder blev 
indreguleret og optimeret.  

Derefter havde vi mange henvendelser på ”om internethastighederne nu også var 
tilstede”. ASOM stillede med internetspecialister samt specielt måleudstyr hvor vi 
kunne konstatere at alle internet hastigheder var til stede i netværket. Grundet 
CORONA og hjemmearbejdspladser opdagede vi på mange arbejdscomputere at de 
enkelte firmaers VPN opkoblinger satte begrænsninger for internethastighederne. 

Netværks specialister og analyse værktøjer blev taget i brug for at lokalisere lokale 
støjgener i netværket, dels kommende fra dårlige private husinstallationer og dels fra 
beskadigede stikledninger. Efter ca. 2 uger og mange mandetimer kunne vi 
konstatere et stabilt internet. 

Playmaker / Web TV: 

D. 11 marts 2020 blev Danmark lukket ned grundet CORONA situationen. 
Bestyrelsen kunne efter forhandlinger med vores TV udbydere GRATIS indtil 1 April 
tilbyde alle vores medlemmer deres kommende TV pakke som WebTV via  
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Playmaker app ’en til brug på IPad, computere samt på telefoner. Yderligere 
lykkedes det bestyrelsen at have TV2 NEWS i både april og maj på vores 
prøvekanal til glæde for alle vores TV kunder uanset TV pakke.  

Kontoret: 

En utrolig stor tak til Susanne Nielsen som har står for driften af vores kontor indtil 
december 2020. 

Susanne har op og nedskaleret bemandingen efter behov gennem denne meget 
stressede tid. Under spidsbelastningen ultimo 2019 med modem udleveringer 
samt TV pakkeændringer har der været op til 4 medarbejdere yderligere på 
kontoret. Personlige henvendelser samt telefon og mail er blevet besvaret til langt 
ud på de små timer, men også weekender er blevet taget i brug. 

I dag varetages vores kontor og medlemshenvendelser af Karin Johansen. 

 

Graveskader:  
 
Gentagne gange er vi alle blevet generet af overgravninger af kabler og fiber, der 
lægger større dele af foreningen ned. 
 
Graveskaderne stammer dels fra Ringsted Kommune i forbindelse med regn- og 
spildevands separering og dels fra Fibia og TDC fiber ( gl YouSee). 
 
Varetagelse af disse graveskader betales af skadesvolder, hvis vi sammen kan 
finde frem til disse, hvorfor det er vigtigt at I medlemmer ringer, skriver eller tager 
billeder, så snart I opdager, at der ikke er noget signal og I har navnene på de 
involverede gravefirmaer. 
 
I 2019  havde Ringsted Antenneforening en udgift på 693 K DKK og i 2020 var 
udgiften på overgravede kabler 542 K DKK .
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Strøm målere: 

Ringsted Antenneforening modtog et påbud fra SEAS NVE om at opsætte elmålere 
for alle strømudtag vedr. u-målt strøm. Helt tilbage fra foreningens start har dette 
strømforbrug været afregnet ved det kalkulerede strømforbrug, da de enkelte 
komponenters strømforbrug er kendt over døgnet. Det har resulteret i opsætning af 
yderligere 76 målerskabe for elmålere og combi-relæer samt ombygninger i en stor 
del af de oprindelige skabe, og har kostet foreningen ca. 900.000 DKK. 

 
Økonomi:  

Bestyrelsen ligger vægt på igen i år, at kontingentet til foreningen er uændret på 
65 DKK. Kontingentet er indregnet i vores TV pakker, hvor foreningen ikke har 
yderligere avance på salg af disse tjenester. 

Kort betaling er ligeledes lanceret, så medlemmer ikke skal betale gebyrer og 
dette kan til-vælges via selvbetjeningsportalen eller ved henvendelse på kontoret.  

Årets resultat i 2019 efter skat er på 361 K DKK indeholdende udgifter til 
annoncering og opstart af TV og internetydelser. 

Årets resultat i 2020 er et underskud på -299.690 DKK henført til forøgede 
omkostninger i forbindelser med Corona og deraf følgende forøgede 
driftsomkostninger.
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Fremtiden:   

Ringsted er en by i en rivende udvikling med vokseværk. 

Planer fra kommunen viser mange store nye boligområder samt opførelse af flere 
udlejningsejendomme, hvoraf Ringsted Antenneforening er med i mange af disse 
som Mariehaven, Arsenalet, Margrethegården og Brohuset.  

Ringsted Antenneforening har et stærkt og prisbilligt koncept som total medie 
leverandør og ønsker at udbrede vores koncept til disse og andre nye områder. 

Mediemarkedet er et meget volatilt marked, hvor Ringsted Antenneforening har 
fundet sin plads. Det betyder også, at bestyrelsen allerede nu er ved at undersøge at 
køre tests med download hastigheder på 1,2 GB altså mere end vores konkurrenter 
kan tilbyde. Ligeledes vil der i den kommende tid ske ændringer på forøgede upload 
hastigheder og sammensætninger af internetudbuddet. 

Sammen med ASOM og det dermed øgede forhandlingsvolumen, undersøges 
mulighederne for kommende yderligere streaming-tjenester.  

Kasserer Niels Holm Jensen ønsker at trække sig som kasserer og 
bestyrelsesmedlem ved dette års generalforsamling. Niels har været en del af 
Ringsted Antenneforenings bestyrelse i over 40 år, hvor han i hovedparten af årene 
har været kasserer.  

  

 

 

Tak for Deres opmærksomhed. 

Bestyrelsen 
Ringsted Antenneforening
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