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Bestyrelsens beretning. 
----------------------------- 
 
Året 2014 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 670 medlemmer, hvilket svarer til en tilslutning på ca. 93 %. Sidste 
år var tallet 690. Nedgangen skyldes især at plejehjemmet er lukket.  

  
Regnskab 
Regnskabet viser et større underskud, som dog skyldes en omlægning af regnskabet. 
Det reelle overskud er nogenlunde det samme som sidste års overskud på kr. 152.000.    
Kassebeholdningen var ved udgangen af 2014 på ca. kr. 600.000 mod sidste år kr. 
525.000. Så alt i alt et tilfredsstillende resultat. 
  
Internet/YouSee 
Tilslutningen til internet er stadig stor og stabil med over 70% af medlemmerne tilsluttet.   
Dette syntes bestyrelsen stadig er flot, når man tænker på, hvor stor konkurrencen er 
blevet, både på antal udbydere, pris og hastigheder. Vi har i dag internet, hvor pris og 
hastighed hele tiden tilpasses markedet. Vi kan således i dag tilbyde hastigheder på op 
til 100 Mbit og med ekstra rabat til medlemmer af antenneforeningen. Inden årets ud-
gang kan vi tilbyde op til 300 Mbit og endnu højere hastigheder er på vej. Det skal end-
vide nævnes, at vi, som omtalt på sidste års generalforsamling, overvejede og nu har  
indgået en ny aftale med YouSee, hvor vi, ligesom stort set alle nordjyske antennefor-
eninger, der handler med YouSee, overgår til YouSee`s regionsudbud. Det betyder flere 
kanaler i alle 3 tv-pakker. I fuldpakken er der således nu 65 kanaler. Vi afgiver ganske 
vist lidt af vores selvstændighed, da vi ikke mere selv kan  bestemme, hvilke kanaler, der 
vises i de enkelte pakker. Til gengæld får vi mange muligheder. Her skal nævnes: You-
See Play – TV & Film, hvor man kan se sine programmer på pc, tablet og smartphone 
og kan også tages med ud af huset, så man kan se de fleste af sine tv-programmer i 
sommerhuset eller på stranden. Herudover er der adgang til de i forvejen kendte You-
See tilbud, nemlig mulighed for at bestille ekstrakanaler og som noget helt nyt kan man 
fra starten af april blande sin egen mellem- eller fuldpakke uden at prisen på pakken 
ændres. Nævnes skal også YouSee Mobil med fordelagtige priser og adgang til YouSee 
musik med 20 millioner musiknumre. 
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. 
 
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, indgik sidste år også en aftale med YouSee.  Den nævnte 
nye kontrakt, som vi har indgået med YouSee, forhandlede og indgik de 4 foreninger i 
”Lille AaBN” i fællesskab.   
Der er derfor stadig et meget tæt og udbytterigt samarbejde i ”Lille AaBN” 
  
Programnyheder 
Her skal nævnes TV2`s nye sportskanal, TV2 Sport, som startede i januar. Desuden er 
det nu igen muligt at se Dit Lokal TV. 
  
Aktiviteter i årets løb 
  
Vi har som tidligere nævnte haft rigtig mange møder både internt i AaBN samt med vore 
leverandører.  
Der er dannet en netværksgruppe af antenneforeninger i Nordjylland, som forsynes af 
YouSee. Formålet er at samle informationer om eventuelle generelle problemstillinger og 
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sammen med YouSee finde løsninger på disse. Vi har deltaget i alle møder og møder 
stor lydhørhed fra YouSee.  
Vores kontrakt med YouSee udløb i år og vi har derfor set os om efter forskellige mulig-
heder. Med den fart udviklingen stadig går , stod det hurtigt klar, at muligheden for selv 
at sammensætte vores udbud til en fornuftig pris, blev umulig. Vi har derfor valgt at sam-
le vores energi på at få mest mulig indflydelse på et udbud fra en stor leverandør. I de 
forløbne år har vi opbygget et samarbejde med YouSee, hvor vi syntes, at vi efterhån-
den har fået den indflydelse, vi kan påregne. Vi bliver opfattet som en troværdig samar-
bejdspartner og vores synspunkter har flere gange været medvirkende til at nogle planer 
er blevet korrigeret. Derfor valgte vi at indgå en ny 5 årig kontrakt med YouSee. Kontrak-
ten indeholder som tidligere en årlig provision, for at YouSee må levere internet og som 
noget nyt også et ganske pænt moderniseringsstilskud til de kommende ombygninger af 
anlægget. Alt i alt en kontrakt, som vi er meget godt tilfreds med.  
Vi undskylder de mange gener, som medlemmerne har været udsat for i den sidste tid  
på grund af de nye programpakker, hvor man skulle foretage en ny programsøgning og 
flere afbrydelser i forbindelse med den igangværende ombygning. Vi håber, at alle med-
lemmer nu kører uden problemer. Ellers må man endelig sige til. Bestyrelsen har beslut-
tet at tilbyde alle medlemmer et tjek af husinstallationen. 
 
Fremtiden 
Udviklingen står aldrig stille, den går stærkere end nogensinde. Her kan bl.a. nævnes,        
det stadig stigende behov for hurtigere hastighed på internet  (300 Mbit i år og helt op til 
1000 Mbit i løbet af de kommende år), web-tv, stadig bedre digital-tv, flere HD kanaler, 
streaming af film, serier m.v.  og som noget helt nyt  skal nævnes, at YouSee nu under-
støtter AirPlay, som giver mulighed for at afspille Live tv, tv arkiv, film og serier på fjern-
syn via Apple TV. Da vi, som tidligere nævnt, gerne hele tiden vil være på forkant, er der 
behov for en løbende modernisering/ombygning af anlægget og vi har derfor sammen 
med Dansk Kabel TV lavet en plan for, hvordan vores anlæg skal se ud i fremtiden. Som 
tidligere nævnt er der bl.a. behov for, at byen deles op i endnu flere grupper (øer) end de 
2 vi i mange år har været opdelt i. Byen skal i de kommende år deles op i 8 øer. Første 
etape, en opdeling i 5 øer, er i gang og forventes færdig i denne måned. Næste etape, 
som forventes igangsat i løbet af 2015, er en opdeling i 8 øer, med fra 110–176 tilslut-
ninger pr. ø, hvilket, rent teknisk, ligger i den meget fine ende. Herudover er der projek-
teret en modernisering i fordelere/standere og dette projekt forventes igangsat i løbet af 
2016/17 og investeringer i årene derefter er også drøftet med Dansk Kabel TV. Endelig 
skal det også nævnes, at foreningens gode økonomi gør, at vi forventer, at vi  selv kan 
finansiere de nævnte kommende ombygninger over kassebeholdningen. 
Til slut skal det siges, at vi mener, at vi står godt rustet, både på pris, indhold og kvalitet,  
til den konkurrence fra andre udbydere, der allerede er i gang og som helt sikkert vil bli-
ve skærpet i fremtiden.   
  
  
       
Evan Skjelmose 
Formand 
 


	Bestyrelsens beretning.
	Antal medlemmer
	Regnskab
	Internet/YouSee
	Tilslutningen til internet er stadig stor og stabil med over 70% af medlemmerne tilsluttet.   Dette syntes bestyrelsen stadig er flot, når man tænker på, hvor stor konkurrencen er blevet, både på antal udbydere, pris og hastigheder. Vi har i dag inter...
	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.
	AaBN Signalforsyning

