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Bestyrelsens beretning. 
----------------------------- 
 
Højdepunkterne i 2016 har været vores 40 års jubilæum og underskrift på en ny GIGA 
speed aftale med YouSee. Biersted Antenneforening har i dag 655 medlemmer. Det 
svarer til ca. 90% og af disse har 80 % også bredbånd gennem antenneforeningen. Som 
noget nyt kan vi nu også levere bredbånd uden man behøver at have en tv-pakke. Vi fik 
også en foreningsaftale med YouSee, så man kan leje den nye TV boks for 30 kroner 
om måneden. Det er der over 50 medlemmer, der har benyttet sig af og vi tror antallet vil 
stige støt efterhånden som man ser de mange muligheder, som boksen indeholder. 
 

  
Regnskab 
Regnskabet viser som budgetteret et mindre underskud. 
 
40 års Jubilæum 
Vi havde over 200 medlemmer, der kiggede forbi. Vi havde også besøg af mange per-
soner, som vi, på den ene eller anden måde, har haft berøring med gennem de 40 år. Alt 
i alt en fantastisk dag. 
 
Internet/YouSee 
I 2015 afsluttede vi vores opdeling af anlægget i Biersted til 8 øer. Disse 8 øer er for-
bundet direkte til det overordnede fibernet. Selve øerne er opbygget som  
coax/kobbernet. Denne model er nu så fremtidssikret at selv nogle af de store bred-
båndsselskaber begynder at anvende modellen. En model de indtil nu har kaldt gam-
meldags og total ubrugelig. Vi har sideløbende med denne ø opdeling forhandlet med 
YouSee om en modernisering/opgradering af disse coax/kobber øer. I løbet af forhand-
lingerne er projektet ændret flere gange og endt med det vi kalder GIGA speed aftalen. 
Vi får i løbet af 2017 udskiftet indholdet i samtlige standere. Det betyder at vi, når det er 
tilendebragt, har et topmoderne anlæg, der kan bære hastigheder op til 1 GB (1000 
Mbit). Vi har i dag 300 Mbit som højeste hastighed.Det eneste der så er tilbage af det 
oprindelige 41 år gamle udstyr, er de kabler der ligger i jorden. I den nye aftale ligger 
også nogle bedre vilkår og priser. Aftalen er fuld finansieret. Vi skal hverken tage af kas-
sebeholdningen, låne eller hæve medlemsbidraget af den grund.  
Danmark besluttede sammen med andre lande at lukke ned for FM båndet i 2017. Dette 
er senere blevet udskudt, men YouSee har i forbindelse med opbygningen af GIGA net i 
hele landet besluttet at fastholde lukning af  distribution af FM signaler.   
I 2017 blev TDC privat lagt ind under YouSee. Det har givet massive udfordringer med 
migrering/sammenlægning af diverse IT systemer med deraf følgende problemer både 
for Biersted Antenneforening og vores medlemmer. Der er dog nu ved at være lys for-
ude. Sammenlægningen betød også, at alle TDC butikker blev til YouSee butikker hvor 
man nu kan få hjælp til alle YouSee produkter. YouSee har også investeret i et antal 
”rullende butikker”, som vi nok på et tidspunkt får besøg af i Biersted. 
 
AaBN Signalforsyning 
AaBN er jo som bekendt et samarbejde mellem antenneforeningerne i Biersted, Birkel-
se/Ryå, Nørhalne, Sulsted og Aabybro. Aabybro har valgt ikke at tilslutte sig GIGA 
speed aftalen. Det er således kun de 4 foreninger i ”Lille AaBN” der i første omgang er 
med i projektet. Vi har dog hele tiden været i dialog med Aabybro og vil fortsat have et 
godt og tæt samarbejde i hele AaBN. 
  
Aktiviteter i årets løb 
Der har været en stor mødeaktivitet i det forløbne år. Ud over det tidligere omtalte GIGA 
projekt, har vi også deltaget i en møderække vedrørende regeringens bredbåndspulje. 
Formålet er at definere nogle projekter i kommunen, der kan søges tilskud til. Som alt 
andet, der indebærer brug at statslige midler, er det utrolig tungt og fuld af betingelser og 
forudsætninger. Vi har ikke den store tro på at få del i midlerne. Vi deltog også i ”Mød 
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din by” i Bierstedhallen. Der var ikke på forhånd lagt noget frem om niveauet, så vi skød 
nok lidt over målet med vores stand. Det skal dog ikke afholde os fra at deltage, når og 
hvis det kommer igen og så finder det nok med tiden ”sine ben at stå på”. YouSee har 
afholdt regionsmøde i Aalborg i slutningen af januar. Det var denne gang bygget op om-
kring emner og formålet var at give YouSee masser af indput til den fremtidige udvik-
lingsstrategi. YouSee er helt klar over at uden kunder ingen forretning og går nu selv ud 
og opsøger input. 
 
Fremtiden 
YouSee investerer over 2 mia kroner i Giga speed projektet. Det er mere eller mindre 
tvunget af udviklingen, der går hurtigere end nogensinde. De første 4K (4xHD) udsen-
delser er produceret. 8K fjernsyn er på markedet. YouSee begynder næste år at teste 
bredbånd på coax/kobber nettet med symmetriske 10 GB. 
Alt sammen noget vi for få år siden troede umuligt eller langt ud i fremtiden. Fremtiden er 
her nu – det bliver spændende at se hvad den indeholder. 
Facebook er nok kommet for at blive. Det kan bruges til meget fornuftigt, men det kan så 
sandelig også forplumre meget, hvis man ikke tænker over, hvad man skriver. Har man 
problemer med TV signalet eller bredbånd, så fejlmeld det.  
Det gør man ikke på Facebook - men via de kanaler, der er beskrevet på vores hjemme-
side, Bierstedantenneforening.dk. 
 
  
       
Carlo Nyvang Jensen 
Formand 
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