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Bestyrelsens beretning. 
----------------------------- 
 
Året 2013 blev igen et år med flere nye spændende ting og mange forhandlinger med 
leverandører i løbet af året, men herom senere. 
 
Antal medlemmer 
Medlemstallet er i alt 690 medlemmer, hvilket svarer til en tilslutning på ca. 94 %. Sidste 
år var tallet 695.   

  
Regnskab 
Regnskabet viser et nettoresultat på kr. 152.000, mod budgetteret kr. 105.000 og mod 
sidste år kr.187.000. En del af stigningen i forhold til budgettet skyldes bl.a. at vi i 2013 
har sparret nogle omkostninger i forhold til året før. Kassebeholdningen var ved udgan-
gen af 2013 på kr. 525.000 mod sidste år kr. 340.000. 
  
Internet/YouSee 
Tilslutningen til internet er stadig stor og stabil, i 2013 endda stigende, idet 73 % af med-
lemmerne nu er tilsluttet. Sidste år var tallet 71%. Dette syntes bestyrelsen stadig er flot, 
når man tænker på, hvor stor konkurrencen er blevet, både på antal udbydere, pris og 
hastigheder. Vi mener, at det bl.a. skyldes, at vi stadig har en internetløsning med høj 
kvalitet og stor driftsikkerhed, hvor pris og hastighed hele tiden tilpasses markedet. Vi 
kan således i dag tilbyde hastigheder på foreløbig helt op til 100 Mbit og med ekstra ra-
bat til medlemmer af antenneforeningen. Som vi fortalte sidste år, ville Dansk Kabel-TV 
og YouSee, der begge er datterselskaber af TDC, i løbet af 2012/13 fordele opgaverne 
på en ny måde. YouSee skulle fremover levere både tv- og radioprogrammer, internet 
og telefoni og Dansk Kabel-TV skulle fremover tage sig anlægsarbejder og ser-
vice/vedligeholdelse i antenneforeningerne. Selve overgangen af medlemmernes inter-
net fra Dansk Kabel-TV til YouSee forløb ikke helt gnidningsløst, men vi håber, at de 
problemer, der opstod under overgangen nu alle er løst.   Aftalen med YouSee giver 
mange muligheder. Her skal nævnes: YouSee Musik med adgang til 20 mio. musiknum-
re, Web-tv med adgang til at se de fleste tv-kanaler fra tv-pakken på pc, tablet og smart-
phone. Web-tv kan også tages med ud af huset, så man kan se en del af sine tv-
programmer i sommerhuset eller på stranden. Herudover er der adgang til de i forvejen 
kendte YouSee tilbud, nemlig mulighed for at bestille ekstrakanaler og YouSee Plus og 
som noget helt nyt, kan man nu hurtigt ændre sin hastighed på internet både op og ned, 
når man har behov for det.  
 Af nyheder skal også nævnes, at YouSee har overtaget mobilselskabet, Onfone og 
hedder nu YouSee Mobil. Også her er der fordelagtige priser til antenneforeningens 
medlemmer.   
I den for nylig husstandsomdelte folder, kan I læse mere om de enkelte produkter, som 
YouSee paletten omfatter og som nævnt har vi en repræsentant fra YouSee til stede, 
som senere kan besvare spørgsmål vedr. de enkelte produkter. 
 
AaBN Signalforsyning 
AaBN er jo som bekendt et samarbejde mellem antenneforeningerne i Biersted, Birkel-
se/Ryå, Nørhalne, Sulsted og Aabybro. Aabybro, der i nogle år har gået sine egne veje 
med hensyn til programkøb, har nu også indgået kontrakt med YouSee – dog med andet 
programudbud end de 4 foreninger i ”Lille AaBN” (Biersted, Birkelse/Ryå, Nørhalne og 
Sulsted. Aabybro har valgt det fælles nordjyske Regionsudbud. 
Der er derfor stadig  et meget tæt og udbytterigt samarbejde i ”Lille AaBN” 
Det samlede medlemstal i AaBN er nu 3.415 og heraf udgør de nævnte 4 foreninger  
1.796 medlemmer, det vil sige over halvdelen.  
  
Info-kanal og Lokal-TV 
Vi har opsagt aftalen med ”Dit Lokal TV”. En tung , men nødvendig beslutning. Vi har 
årligt støttet lokalstationen med rigtig mange penge. Vi har i flere år arbejdet på og håbet 
at lyd- og billedkvalitet ville blive bedre, hvilket ikke er sket.  Trods mange møder med 
stationen er indholdet heller ikke forbedret. 
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Programnyheder 
Vi har siden maj haft TV2`s nye fritids- og friluftskanal, TV2 FRI på prøve og programmet 
vil blive sat til afstemning senere her på generalforsamlingen. 
  
Aktiviteter i årets løb 
Tidligere på året besluttede en enig bestyrelse at opsige vort medlemskab af FDA, For-
enede Danske Antenneanlæg, som er en fælles organisation, som tidligere var meget 
respekteret og varetog antenneforeningernes fælles interesser over for bl.a. Folketinget. 
Der har de senere år desværre været meget intern uro og mange antenneforeninger 
føler, at foreningen  i dag ikke varetager deres interesser og mange andre antennefor-
eninger har også indtil videre valgt at stå udenfor. 
Vi har som tidligere nævnte haft rigtig mange møder både internt i AaBN samt med vore 
leverandører.  
Vi har i løbet af årets løb været til messe i Berlin og København. Vi har desuden hus-
standsomdelt flere informationer til medlemmer. Her vil vi igen gøre opmærksom på den 
sidste omdeling, en folder der redegør for de mange produkter, vi i dag kan tilbyde vore 
medlemmer. 
 
Fremtiden 
Udviklingen står aldrig stille, den går stærkere end nogensinde og da vi som tidligere 
nævnt gerne hele tiden vil være på forkant, har vi lavet en plan for, hvordan vores anlæg 
skal se ud i fremtiden. Med de stadig stigende behov for hurtigere hastighed på internet  
(hastigheder op til 300 Mbit er på vej), web-tv, stadig bedre digital-tv og flere HD kanaler, 
er der som tidligere nævnt bl.a. behov for, at byen deles op i endnu flere grupper (øer) 
end de 2 vi i dag er opdelt i. Byen skal i de kommende år deles op i 8 øer. Første etape, 
en opdeling i 5 øer, er bestilt hos Dansk Kabel TV og gennemføres i løbet af 2014. 
Siden vi lavede aftalen med YouSee har vi løbende, i samarbejde med YouSee, arbejdet 
på at forbedre oplevelsen for vore medlemmer. YouSee er meget lydhør over for vores 
ønsker og vi fortsætter det gode samarbejde. 
Da vi i sin tid indgik aftale med YouSee, var det ud fra et ønske om, at vi ville bibeholde 
vores egen programsammensætning. Dette har givet og giver stadig problemer. Når 
YouSee frigiver nye tjenester og tiltag, er det ofte både dyrt og teknisk besværligt, ja 
somme tider endda umuligt at få tingene til at fungere i vores individuelle løsning. Der 
kan her nævnes, at der snart indføres fritvalg i både mellempakke og fuldpakke, hvor  
programleverandørerne efter sigende vil kræve, at vi har de samme programmer i pak-
kerne som i det fælles nordjyske regionsudbud. Det er derfor nok et spørgsmål om kort 
tid, før vi må erkende, at udviklingen er løbet fra vores måde at sammensætte program-
udbud på, selv om der både er fordele og ulemper ved begge programudbud. 
Vi har startet et samarbejde op med andre antenneforeninger i Nordjylland, der også får 
leveret fra YouSee. Langt de fleste af disse foreninger får leveret regionsudbuddet fra 
YouSee. Vi vil i dette samarbejde opbygge en tæt dialog med YouSee med det formål at 
få mest mulig indflydelse på den fremtidige udvikling. 
Uanset hvad vil bestyrelsen fortsat arbejde på det vi er valgt til, nemlig at tilbyde med-
lemmerne de bedst mulige tilbud til den bedst mulige pris. 
Vi ved, at der vil komme en stigende konkurrence fra andre udbydere, bl.a. elselskaber-
ne, der nærmest forærer tilslutningerne væk. Husk at vi alle har været samme om at 
opbygge det vi har i dag og som vi stadig udbygger til gavn for alle medlemmer, så vi 
med ro i sindet går fremtiden i møde. Lad jer derfor ikke friste af andre tilbud. I får ikke 
Et bedre produkt end I har i antenneforeningen.   
  
       
Evan Skjelmose 
Formand 
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