
Bestyrelsens beretning vedr. 2018 
Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening 
Torsdag d. 21. marts 2019 på ”DOMUS”, Vejle 
 

Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme 

med vort bud på fremtiden for Trædballe Uhrhøj Antenneforening. 

 

På sidste års generalforsamling, som blev afholdt ligeledes d. 21. marts i disse lokaler, var der 

mødt godt 45 medlemmer, heraf 37 stemmeberettigede. Der var kampvalg til bestyrelsen, i det 

de 3 siddende medlemmer samt 2 nye, valgte at stille op. Der skulle vælges 3 i alt. 

Efter afstemning og optælling blev den nye bestyrelse sammensat med siddende 

bestyrelsesmedlem Klaus Lykkebo og herudover blev Michael Andersen samt Helena Aarup-

Madsen valgt ind i bestyrelsen som nye medlemmer. 

 

Der skal naturligvis lyde en tak til de 2 afgåede medlemmer Ole Agerskov og Jan D. Hansen. 

 

Sidstnævnte blev dog valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Per Gad Rasmussen var på valg som revisor og opnåede genvalg, mens Claus Schmidt var 

siddende revisor valgt for 2 år. Claus Schmidt er dog herefter fraflyttet området og kan således 

ikke fungere som revisor for foreningen, hvorfor suppleant Lars Mortensen er blevet indkaldt til 

revision af årsregnskabet for 2018. Også en tak skal lyde til Claus Schmidt for sit flerårige virke 

som revisor i foreningen. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling med en uændret 

sammensætning, nemlig med:  

 Undertegnede Lars Enevold Kristensen som formand  

 Michael Andersen, Adonisvej, som ny næstformand 

 Klaus Lykkebo, Bakkelyparken, Søren Kromann Larsen, Ledavej samt Helena Aarup-

Madsen, Adonisvej, som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Administrationen 

Vor administration som foretages af Dansk Kabel TV, som har til huse i Esbjerg kører fortsat rigtig 

fint ganske professionelt. Vi hører gerne fra jer medlemmer såfremt I ikke deler bestyrelsens 

opfattelse heraf. 

  

Vort årsregnskab udarbejdes fortsat af Beierholm, v/stats.aut. revisor Søren Kahr, på Damhaven,  

 

Kabelnettet 

Vi har i 2018 ikke oplevet de store problemer med selve kabelnettet og vore investeringer i nettet 

har da også ligge på et fornuftigt, lavt niveau. Anlægsarbejdet ifm. boligerne på Lillegårdsvej og 

Storegårdsvej, som ligger ved Hovergården, på Uhrhøj, er ved at være tilendebragt for det fleste 

klyngers vedkommende, hvor vi har fornyet fremføringen og installationerne til beboerne. 

 

Antal medlemmer 

Pr. 1. januar i år (dvs. 2019) var vi i foreningen 1311 medlemmer. Det er færre end samme 

tidspunkt året før. Der er ingen tvivl om at der er stor konkurrence i markedet for TV og 

bredbåndsprodukter og det mærker vi fortsat effekten af. Vi har her i marts måned 2019 i 

gangsat egen analyse af medlemsafgangen for at kortlægge årsagerne hertil. Denne viden skal 



gøre os bedre i stand til at forstå, hvordan vi kan gøre det endnu bedre fremover og hvilke forhold 

er vigtigst for beboerne i vort forsyningsområde. Er det pris, udbud, andre alternativer eller er der 

simpelthen nogle der vælger at leve uden den faste TV pakke. Vi har nogle ideer om det, men vil 

altså gerne have det bekræftet. 

 

Åbent-Hus arrangement x 2 (slide) 

Lanceringen af Bland Selv produktet hos Yousee, hvor man får et reelt frit valg af kanaler, fandt 

sted tilbage i midten af 2018 i vores forening. For at skabe noget interesse omkring det, 

arrangerede bestyrelsen, i samarbejde med Yousee, et Åbent Hus arrangement, hvor der blev 

runddelt flyers til alle postkasser (godt 2500 i alt i hele forsyningsområdet) med en invitation til 

torsdag 4. oktober 2018 i det nye klubhus i Hover.  

 

Der blev ”lokket” med Bland Selv slik til alle, unge som ældre, og jeg skal love for det fik rigtig 

mange af vore medlemmer op af sofaen, i det vi nærmest bogstaveligt talt blev væltet omkuld af 

interesse. Yousee stillede med hele 8 mand primært fra Yousee butikkerne i Trekantsområdet til 

at tale med medlemmerne omkring Bland Selv. Dette kunne ske alt imens, primært børnene, 

kunne fylde, den også runddelte tomme slikpose med bland selv slik. I de 4 timer arrangementet 

kørte var der ikke på noget tidspunkt nogen ledig konsulent, så der var kul på. 

 

Som opfølgning på Åbent Hus arrangementet i Hover, inviterede vi igen herefter alle medlemmer 

til at komme ned i Yousee butikken i Søndergade. Igen med invitationer runddelt til alle 

postkasser. Det var onsdag 31/10-18 hvor flere benyttede sig af tilbuddet og troppede op i 

yousee butikken. Jeg er sikker på at flere af disse havde en TV boks med sig hjem. 

 

Det er i øvrigt planen igen at holde åbnet hus lokalt. På Uhrhøj bliver det formentligt enten ved 

Rema1000 eller ved den nye hal, hvor vi kører en såkaldt fiskebil ind, som indeholder alverdens 

informationer om primært Bland Selv produktet med også andre af varerne som vi tilbyder kan 

der naturligvis tales om, herunder kan man afhente en TV boks hvis man er én af de få som ikke 

allerede har taget denne i brug. Vi forventer det bliver her når dagene bliver lidt længere og solen 

står højt, formentligt i Maj måned 2019. Det forventes at der rundsendes invitationer til alles 

postkasser igen. 

 

Bland Selv (slide) + video 

Men hvad er det lige man kan bruge sådan en TV boks til? Ja, først og fremmest er boksen 

værdifuld såfremt man har valgt et bland selv produkt – det kommer jeg lige tilbage til hvad er. 

Det gør det nemlig nemt at udskifte sine TV kanaler løbende. Dernæst giver boksen mulighed for 

at se næste alle kanaler i arkiv, hvilket i praksis vil sige de seneste 14 dages TV kan afspilles igen 

lige præcis når det passer én bedst. Samtidig giver boksen mulighed for at pause udsendelser 

samt at optage. Optagelser sker i skyen således de igen kan afspilles fra en hvilket som helst 

skærm der er opkoblet til internettet, man måtte have. I øvrigt kan man have 4 optagelser i gang 

samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mailproblemer (slide) 

Flere medlemmer har henover efteråret 2018 oplevet problemer med deres 

foreningsmailadresser. Det er jo dem som ender på ”tunet”.dk”. Udfordringen har været den, at 

sendte mails desværre ikke har nået modtager. Og det kan jo kan være ganske frustrerende når 

man ikke ved om det er tilfældet. Årsagen til problemet er den at en eller flere tunet.dk 

mailadresser desværre har været hacket og misbrugt til udsendelse af massemails også kaldet 

spammails. Når dette sket vil nogle af de store mailoperatører, Google og Hotmail, øjeblikkeligt 

lukke ned for mails desværre alle mails som kommer fra vores domæne ”tunet.dk” og så går det 

uheldigvis ud over samtlige brugere af foreningsmails i Trædballe Uhrhøj Antenneforening. Vor 

mailadministrator hos Dansk Kabel TV har brugt rigtigt meget tid på at udrede trådene i form af 

kontakt til såvel Gmail som hotmail for at få disse karantæner ophævet, men uden det store held.  

 

Disse virksomheder er extremt svære at komme i kontakt med og det sker kun skrifteligt i øvrigt. 

I bund og grund er det kun tiden som gør at vi slipper ud af karantænen hos disse operatører og 

alt imens det står på, sker der desværre det at vore udgående mails til primært Gmail og Hotmail 

adresser i bedste fald ender i modtagerens spamfolder og i værste fald helt bliver afvist. 

Der er ikke noget vi som forening kan gøre og i realiteten hvis man som foreningsmailbruger føler 

sig generet af dette kan vi opfordre til at man opretter f.eks. en Gmail eller Hotmail konto. 

 

Ny aftale med Yousee 

I efteråret 2018 indgik bestyrelsen en fornyet 5 årig aftale med Yousee som leverandør af TV og 

bredbånd til foreningen. Dette var et godt tidspunkt for foreningen selvom den gamle aftale 

stadigt havde godt et års løbetid. Og hvorfor så det? Efter at have afsøgt markedet af for evt. 

alternativer til Yousee blev det klart at Yousee var dem som qua deres markedslederskab også 

kunne tilbyde den mest spændende og teknologiførende platform for afvikling af primært TV og 

streaming med den horisont vi kunne se foran os. Herudover er det et faktum at foreningens 

nuværende kabelnet skal opgraderes for at kunne fremføre de ekstremt høje internethastigheder, 

også kaldet ”gigabit”. Det vender jeg lige tilbage til. 

 

Fortsat udbygning af antennenettet 

I min beretning på sidste generalforsamling talte jeg bl.a. om fortsat udbygning af vort 

antennenet i takt med udstykningen af grunde på den vestlige del af Uhrhøj. Der er dog siden da 

sket en direkte opbremsning i vor hidtidige strategi om, at lægge stik ind i samtlige nye boliger i 

vort forsyningsområde. Og hvorfor nu det? Dels er det et omkostningsspøgsmål og dels et 

konkurrencespørgsmål. For at starte med det første først; tag nu f.eks. en af de seneste 

udstykninger på Uhrhøj med 25 planlagte boliger. Her vil det betyde en udgift for foreningen på 

ca. 17.000 pr ny bolig at fremføre signal, hvilket under ingen omstændigheder ville være 

fornuftigt af en forening som opkræver 350,- + moms årligt til dækning af denne udgift. Hertil 

skal lægges konkurrencesituationen, som betyder at vi som lokal antenneforening ikke længere er 

alene om at tilbyde nye beboere i vort område TV og bredbånd, hvilket betyder at vi ikke kan 

opnå en penetrering på 100%, nok snarere det halve hvilket igen betyder, med lidt simpel 

matematik at ét ny tilslutning til vort net kan ende i en pris på 34.000 pr. stk. Så er det slet ikke 

holdbart. Vi har derfor valgt ikke at gå med i den seneste udstykning på Uhrhøj som Vejle 

Kommune er ophavsmand til, også kaldet ”Magnevej”. Vi synes det er en træls udvikling, men må 

også erkende at vi her er oppe imod vores egen pengepung som elforbrugere, da den fiber der 

uden undtagelse bliver fremført til samtlige nye udstykninger sker for de midler som i tidens løb 

er indbetalt via vores alle sammens elregninger.  

 

 

 

 



Pakkepriser (slide) 

Traditionen tro har de fleste af vore pakkepriser (med undtagelse af mellempakken, som 

prismæssigt ligger helt i ro) igen i 2019 fået et lille nøk opad. Grundpakken er til gengæld steget 

med 8% mens fuldpakken er steget med 3%, som også har været den alm. stigningstakt historisk 

set. Grunden til grundpakkens lidt større stigning skyldes at den i en årrække har haft et 

efterslæb ift. øvrige foreninger i byen. I øvrigt ligger den fortsat som det billigste hvis man kigger 

rundt i Vejles øvrige antenneforeninger.  

 

Infokanal nedlukket 

Vi har som bestyrelse evalueret værdien af vores Infokanal, som de fleste måske husker som et 

sted hvor man tidligere også kunne se tekst TV med foreningsoplysninger osv., den lokale 

vejrudsigt og baggrundsmusikken var Vejle Lokal Radio. Vi mener at værdien at Infokanalen er 

blevet for lille og at vore medlemmer kan tilgå disse oplysninger andet steds, herunder på vor 

hjemmeside, hvorfor vi har valgt at nedtage Infokanalen her i 2019. Vi har indtil videre ikke 

modtaget klager herover, så vi betragter det som det rette valg. 

 

Hjemmeside (slide) 

A pro pos vores hjemmeside, så lad mig også opfordre til at man besøger vores hjemmeside 

www.tuantenne.dk, da den opdateres stort set dagligt. Her finder du nyheder fra foreningen 

naturligvis, men også daglige opdateringer fra youSee, herunder tilbud på de produkter som 

youSee leverer.  

 

Docsis 3.1 og gigabit bredbånd 

Pt. kan man som medlem i Trædballe Uhrhøj Antenneforening få internethastigheder på op til 300 

mbit, hvilket ved udgangen af 2019 øges til 1 gigabit. Dette var utænkeligt for blot få år siden 

hvor mange havde dødsdømt coaxnettet. Det er på ingen måde tilfældet længere. 

 

Teknologisk set kræver disse høje internethastigheder at vort kabelnet er klar til dette og selve 

opgraderingen sker her henover efteråret 2019 hvor I vil se Danske Kabel TV gennemtrævle vore 

standere og net i øvrigt for at indsætte de komponenter der skal udvide frekvensbåndet fra 862 

mhz og op til 1,2 gHz. I fagsproget kalder vi det ”docsis 3.1” standarden når vi taler om dette. 

 

”Bredbånd only” (slide) 

På sidste års generalforsamling kunne vi introducere en ny såkaldt ”pakke-0 eller ”Bredbånd only” 

som det reelt er. Det var i erkendelse af, at flere og flere af de yngre generationer ikke ønsker at 

aftage de traditionelle TV pakker, men blot har brug for en stabil og hurtig internetforbindelse. I 

skrivende stund er der godt 30 husstande som har valgt dette produkt men tallet er stigende. 

Teknisk set er man fortsat fuldgyldigt medlem af antenneforeningen, dvs. der kommer én årlig 

kontingentopkrævning på 350,- + moms fra antenneforeningen, mens den månedlige 

bredbåndsregning opkræves direkte af youSee hos vore medlemmer. 

 

Hvad med fremtiden 

Nu er det svært at spå om fremtiden, men vi har i bestyrelsen en forventning om at vi fortsat vil 

se vore medlemmer løsrive sig fra de faste TV-pakker og shoppe rundt i underholdsuniverset. Et 

alternativt og aktuelt bud på dette er natutligvis vort Bland Selv univers, som på bedste vis 

forener den traditionelle TV pakke, men med frit kanalvalg, med de streamingstjenester som også 

tilbydes. Lad mig nævne i flæng Netflix, Viaplay, HBO m.fl. Dette produkt er absolut 

konkurrencedygtigt for mange husstande anno 2019.  

 

 

 

http://www.tuantenne.dk/


Kvartalsvis kontingentbetaling 

Lad mig også lige minde om et af vores tilbud til medlemmerne, nemlig den kvartalsvise 

kontingentopkrævning. Det er således muligt at dele sin årlige antenneopkrævning op i 4 bidder, 

dog mod et gebyr på 50,- kr. pr opkrævning. Kontakt vor administration enten på mail eller 

telefon og det kan sættes i gang for næste opkrævning. Det skal dog ingen hemmelighed være, at 

vi i bestyrelsen har overvejet hvorvidt vi fra 2020 skal gå over til kvartalsvis opkrævning i det det 

mere ligner det man bliver tilbudt hos de kommercielle selskaber (herunder fiber). Vor bekymring 

er, at den store opkrævning i januar for f.eks. fuldpakken på godt 6.100,- er en for stor mundfuld 

for nogen og at den ville være mere spiselig hvis vi man ”kun” skal betale 1500 i kvartalet. Vi 

hører det gerne også herfra forsamlingen i aften såfremt man tror dette vil være en god ide 

fremadrettet. 

  

Afslutning 

Igen i år vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I ved salg af boligen, husker at afmelde PBS-

indbetalingen til foreningen i banken. Når I sælger boligen vil vor administration gerne have 

besked om den nye ejers navn, idet afmeldingen af PBS-opkrævningen ellers blot vil resultere i, at 

vi sender et girokort til jer på jeres gamle adresse. 

 

HUSK også at få det antennebidrag, vi har opkrævet for 2019 med i refusionsopgørelsen hos 

advokaten eller ejendomsmægleren hvis I sælger huset, så I kan få refunderet jeres del af 

opkrævningen – den del der dækker tidsrummet fra salgsdatoen til årets udgang – det er bl.a. det 

man betaler advokaten for i forbindelse med en handel. Dette kræver dog at køber ønsker at 

overtage medlemskabet af antenneforeningen, ellers skal man selv opsige det jf. de 

opsigelsesregler som fremgår af foreningens vedtægter, som jo kan findes på foreningens 

hjemmeside. 

 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, revisorerne, vor administrator, YouSee og Dansk 

Kabel TV for et fortsat godt samarbejde i 2018. Sidst men ikke mindst tak til alle jer medlemmer 

der er mødt frem her i aften – for sammen står vi fortsat stærkest. 

 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til spørgsmål og debat i forsamlingen. 

 

Bestyrelsen 


