Bestyrelsens beretning for 2021 samt fremtidsplaner:
Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling,
som blev afholdt forskudt, for 8 måneder siden, d.30 august 202, grundet Corona.

Bestyrelsen:
Efter Generalforsamlingen d. 30 august 2021 konstituerede bestyrelsen sig
på følgende måde:
Formand :
Næstformand :
Kasserer :

Robert Vingaa
Bo Nielsen
Steen Vedsted

Ringsted Antenneforenings medieydelser:
Ringsted Antenneforening er i dag total leverandør inden for medieydelser og
tilbyder følgende medieydelser til vores medlemmer:
• TV signal, med 3 TV pakker i ”clear” format der betyder at programmer frit
uden box eller kort kan ses på alle de mange TV, der er inden for den enkelte
husstand.
2022 priserne på vores TV pakker starter med en grundpakke for 225 dkk /
måned, mellempakke for 475 dkk pr måned og en fuldpakke pakket med sports
kanaler for 675 dkk pr måned.
Ringsted Antenneforening udbyder yderligere et bland selv univers bestående
af i alt 49 mulige enkel kanaler samt yderligere 6 mulighed tilkøbs pakker og
streaming tjenester, som TV2 PLAY.
• ”Viaplay film og serier” streaming tjeneste, er inkluderet i prisen i alle TV
pakker, og er dermed tilgængelig for alle TV medlemmer af Ringsted
Antenneforening.
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• Gratis Web TV / Playmaker app. med optag funktion på 100 timer i ”skyen”
samt arkiv for TV kanalerne, der sikre, at medlemmer kan se og streame TV
hvor og hvornår de har lyst til det.
• Bredbånd ONLY blev lanceret da Ringsted Antenneforening gik selvstændigt
og er et alternativ til specielt unge, der kun ønsker internet. Trenden viser dog
at flere unge vælger grundpakken da den også indeholder Viapaly Film &
Serier samt web TV ydelserne.
• Internet udbyder Ringsted Antenneforening i 5 forskellige pakker startende
med 100/10 mb til 1gb ydelser. Der er mulig internet support alle dage, også i
weekend og helligdage. Op / ned gradering af internetydelserne sker hurtigt og
ment via Ringsted Antenneforening selvbetjeningsportal ”Mit Ringsted
Antenneforening” for nem ændring af ydelser, samt fuld oversigt over
opkrævninger.
• Fastnet telefoni gennem Evercall, der kræver Internet gennem Ringsted
Antenneforening
• Mobil telefoni gennem RA Mobil, der nemt kan bestilles via vores hjemmeside.
Ringsted Antenneforening tilbyder en stribe forskellige telefoni løsninger. Her
er nogle af de mest solgte:
§ 6 timer / 6 GB for 79 Dkk / mdr.
§ 8 timer / 8 GB for 89 Dkk / mdr.
§ 10 timer / 20 GB for 99 Dkk / mdr.

Alle mobilløsningerne indeholder fri SMS / MMS.
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RA – NET:
Ringsted Antenneforenings internet koncept starter med internet hastigheder fra
100/10 Mb til en pris på 149 Dkk / mdr. fordelt over 5 forskellige internet 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 beløb sig til 6,4 M DKK på
udstyr siden.
Beløbet blev 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.

Kontoret:
Stor tak til Karin Johansen, der bemander vores kontor og dermed er i kontakt
med mange af vores medlemmer.
Det er muligt telefonisk at komme i kontakt med kontoret alle hverdage og
yderligere er kontoret åbent for F2F kontakt nu efter Corona
• Mandag kl. 10 – 17
• Torsdag kl. 9 – 15
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Ringsted Antenneforening var med på Ringsted Messen hvor vi begge dage var
godt besøgt af eksisterende og nye medlemmer. Mange medlemmer benyttede
chancen for at spørge ind til Viaplay Film & Serier samt Playmaker Appen.

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, i 2020 var
udgiften på overgravede kabler 542 K DKK og i 2021 var udgiften steget til 712 K
DKK.
De stigende antal sager uden skadevolder på vores kabler / fibre har betydet, at
vores forsikringsselskab har hævet selvrisikoen fra 5 til 10 K DKK pr. sag.
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Økonomi:
Bestyrelsen ligger vægt på igen i år, at kontingentet til
foreningen er uændret på 65 DKK. Kontingentet er indregnet i prisen for vores TV
pakker, hvor foreningen ikke har yderligere avance på salg af disse tjenester.
Årets resultat 2021 er et PLUS på 630 K DKK, der dermed dels kompensere for
sidste årets resultat i 2020 der på -299.690 DKK, der var henført til forøgede
omkostninger i forbindelser med Corona.
Der er kommet ro og stabilitet omkring driften af Ringsted Antenneforening,
børnesygdommene er overstået og Ringsted Antenneforening har bevist sin værdi
overfor vores medlemmer og stadig nye medlemmer også.
Vores tidligere anlægsinvesteringer i ny-udstykninger har også betydet, at
Ringsted Antenneforening får flere nye medlemmer.

Fremtiden:
Ringsted er en by i en rivende udvikling med vokseværk.
Ringsted Antenneforening har et stærkt og prisbilligt koncept som total medie
leverandør og ønsker at udbrede vores koncept til disse og andre nye områder.
Lys for enden af tunnelen: Investeringslånet er nu 2/3 tilbagebetalt, hvilket gør at
bestyrelsen allerede nu ser på teknologiske optimeringer for yderligere at sikre en
konkurrence driftssikker og stabil internet ydelse til vores medlemmer.
Sammen med ASOM og den dermed øgede forhandlingsvolumen, undersøges
mulighederne for kommende yderligere streaming-tjenester.

Tak for Deres opmærksomhed.
Bestyrelsen
Ringsted Antenneforening
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