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Bestyrelsens beretning. 
----------------------------- 
 
Det forløbne år blev igen et år med flere nye spændende ting og mange forhandlinger 
med leverandører i løbet af året. Først skal dog nævnes vores 40 års jubilæum her i ja-
nuar, hvor ca. 200 mødte op til åbent hus på Biersted Kro og var med til at gøre dagen til 
en rigtig hyggelig dag. Det er som sagt 40 år siden at antenneforeningen rejste den før-
ste mast på Biersted bakke, så foreningens medlemmer kunne se svensk og norsk tv. Vi 
startede med 224 medlemmer og er i dag 665 medlemmer, hvilket svarer til en dæk-
ningsprocent på ca. 92, som vi alle kan være stolte af. 

  
Regnskab 
Regnskabet viser et lille underskud, som dog skyldes, at vi i hele 2015 ydede en rabat 
på alle tre programpakker. Uden denne rabat ville der have været et normalt overskud 
på ca. kr. 100.000. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2015 ca. kr. 650.000 mod 
sidste år kr. 600.000. Så alt i alt et tilfredsstillende resultat.   
  
Internet/YouSee 
Tilslutningen til internet er stadig stor og stigende med nu ca. 80% af medlemmerne til-
sluttet.   Dette syntes bestyrelsen stadig er flot, når man tænker på, hvor stor konkurren-
cen 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 300 Mbit og med ekstra rabat til medlemmer af antenneforeningen. Inden årets 
udgang kan vi tilbyde op til 500 Mbit og vi forventer inden udgangen af 2017 at kunne 
tilbyde helt op til 1000 Mbit også kaldet 1 Gbit. Det skal endvidere nævnes, at vi i starten 
af året, i lighed med de fleste nordjyske antenneforeninger, overgik til YouSee`s regi-
onsudbud, således at vi nu har adgang til alle YouSee`s produkter. Her skal nævnes de 
3 programpakker, hvor der kan bestilles ekstraprogrammer og hvor mellempakke og 
fuldpakke kan bestilles med bland selv. Især mellempakke bland selv, hvor man selv kan 
bestemme de 10 kanaler, er blevet meget populær. Web TV, hvor du kan se alle dine 
programmer på pc, tablet og smartphone og tage næsten alle dine tv-programmer med 
ud af huset, f.eks. i sommerhuset, er også blevet bedre. Hidtil har man ikke kunnet tage 
TV2 med, men det kan man nu mod en beskeden månedlig betaling på kr. 5,00. Så er 
der også YouSee Plus , hvor du har adgang til det store filmunivers, kan optage, sætte 
på pause og starte programmer forfra, hente programmer i arkiv m.v. og hvor en helt ny 
forbedret boks er på vej. Nævnes skal også mobiltelefoni med adgang til 20 millioner 
musiknumre og med rabat til medlemmerne samt selvfølgelig også bredbånd med for-
eningsrabat.    
  
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, er nu også kunde hos YouSee. Vi har på det sidste haft 
nogle positive møder med Aabybro, hvorfor vi håber at samarbejdet med Aabybro udvik-
ler sig i positiv retning. Ellers er det som tidligere nævnt de 4 foreninger i " Lille AaBN" , 
der har et meget tæt og udbytterigt samarbejde. 
  
Programnyheder 
Her er vi som tidligere nævnt gået over til YouSee`s regionsudbud. Endvidere er der 
kommet yderligere en sportskanal, C-more golf. Som vi skrev ud til alle medlemmer, er 
der her i februar gennemført analog sluk, således at slet ingen kanaler mere udsendes i 
den gamle analoge standard. For nylig har vi også haft den årlige ændring af program-
mer, hvor bl.a. flere programmer nu er i HD kvalitet.  
  
Aktiviteter i årets løb 
  
Der har været en stor mødeaktivitet i det forløbne år. Både i AaBN og med leverandører. 
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YouSee har afholdt 2 regionsmøder i vort område, vi har været med YouSee til den sto-
re messe i Berlin, hvor vi ser hvilke nye produkter, der er på vej og hvilken vej udviklin-
gen går. I april var der åben hus på Biersted Kro, hvor medlemmer kunne komme og 
høre om regionsudbudet og alle de nye produkter. Så har vi været til flere møder med  
YouSee`s ledelse både i København og Biersted, hvor vi syntes, at det er lykkedes at 
gøre vores indflydelse gældende. Vi bliver opfattet som en troværdig samarbejdspartner 
og vores synspunkter har flere gange været medvirkende til, at nogle planer er blevet 
ændret. Så har vi udsendt flere skrivelser til alle medlemmer, bl.a. om analog sluk og et 
tilbud på  gratis husinstallationstjek.  
Med hensyn til ombygning af anlægget er vi netop færdig med 2. etape af  opdelingen af 
byen i 8 øer med fra 110 - 176 tilslutninger pr. ø, hvilket, rent teknisk, ligger i den meget 
fine ende.  
Vi undskylder de mange gener, som medlemmerne har været udsat for i den sidste tid  
på grund af de afbrydelser, der har været i forbindelse med ombygningen samt i forbin-
delse med den nylig omlægning af programmerne. Vi håber, at alle medlemmer nu kører 
uden problemer. Ellers må man endelig sige til.   
 
Fremtiden 
Som vi plejer at sige. Udviklingen står aldrig stille, den går stærkere end nogensinde. 
Her kan bl.a. nævnes, det stadig stigende behov for hurtigere hastighed på internet  
(500 Mbit i år og helt op til 1000 Mbit inden udgangen af 2017), web-tv, stadig bedre 
digital-tv, flere HD kanaler, streaming af film, serier m.v.  og så  skal det nævnes, at 
YouSee nu understøtter AirPlay, som giver mulighed for at afspille Live tv, tv arkiv, film 
og serier på fjernsyn via Apple TV. Endvidere understøttes Chromecast, som stort set  
giver samme muligheder. Da vi, som tidligere nævnt, gerne hele tiden vil være på for-
kant, er der behov for en løbende modernisering/ombygning af anlægget og vi har som 
nævnt gennemført opdelingen i 8 øer og næste etape, som er modernisering af fordele-
re/standere, er også drøftet med Dansk Kabel TV, og forventes igangsat i år. 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 
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