
I 2018 blev vi langt om længe færdige med vores opgradering af nettet. 
Vi kan nu levere bredbånd op til 1000 MB. Nettet blev justeret ind i sommeren 2018 og 
efterfølgende havde vi nogle få udfald grundet den varme sommer. Alt i alt forløb 
opgraderingen som planlagt. I dag har Biersted Antenneforening 620 medlemmer, 
svarende til en tilslutning på 88%. Af disse er der 475 der også har Bredbånd gennem 
Biersted Antenneforening, svarende til 77%. 
Det er en tilbagegang på 70 medlemmer. Denne tilbagegang må tilskrives den 
konkurrence vi har fået fra Eniig. På TV siden har vi ikke registreret nogen tilbagegang. 
 
Regnskab.  
 
Regnskabet viser et pænt overskud som budgetteret 
 
YouSee. 
 
Vi har i årets løb afholdt 3 arrangementer i samarbejde med YouSee. 
Her har focus været på de nye Bredbåndshastigheder og Bland Selv. 
Bland Selv har medlemmerne taget godt imod. Produktet er i løbet af året forbedret med 
endnu flere streamingtjenester bl.a. Netflix. 
I starten af året kom den nye 4K boks fra YouSee. Den er der 160 medlemmer der har 
valgt til. De kunne under VM i Rusland se nogle kampe produceret i 4K opløsning. 
Sikkerhedspakken følger nu automatisk med de nye Bredbåndsabonnementer. Der er 
kommet APPs til flere af de nyere TV fra bl.a. Samsung, Apple, LG og Android. Der er 
indgået aftale med Coop som giver 5% i bonus hvis man har et YouSee 
mobilabonnement. Som det nyeste er Biersted Antenneforening godkendt til YouSee 
More. Det betyder at man afhængig af antal produkter hos YouSee får nogle valgfri 
fordele. Bland andet kan YouSee Musik nu til vælges som en fordel. Det skal de af vore 
medlemmer, der har beholdt et gammelt bredbåndsabonnement af hensyn til musik, være 
opmærksom på. 
 
YouSee butikkerne. 
 
Vi har nu fået et rigtig godt samarbejde med især butikken i Aalborg Storcenter. 
Her kan de hjælpe med alt vedrørende YouSee. I mange tilfælde er det hurtige og 
nemmere at kontakte butikken fremfor YouSee kundeservice. 
Tag en snak med Nikolaj efter generalforsamlingen. Nikolaj vil også kunne træffes i hallen 
på lørdag. 
 
AABN Signalforsyning. 
 
Aabybro har nu valgt deres fremtidige leverandør. Det blev Stofa. 
Det giver nogle udfordringer i AABN bl. a. med vores fælles serviceaftale med Dansk 
Kabel TV. Vedtægterne har ikke taget højde for denne situation. 
Vi har derfor besluttet at lave et tillægsdokument til vedtægterne. 
Heri beskrives hvordan et medlem i en periode kan stå som passiv og evt. senere træde 
ind igen. Dette for at undgå vedtægtsændringer og en deraf følgende forlængelse af 



processen. Vi vil så i ro og mag få udfærdiget et nyt sæt vedtægter, der så kommer til 
afstemning i de respektive foreninger. 
 
Fremtiden. 
 
På lørdag deltager Biersted Antenneforening i Mød din by nede i hallen. 
Der vil også komme en bil fra YouSee til Mosefesten. 
Den konkurrence vi har oplevet fra Eniig er kommet for at blive. 
Jeg er ikke i tvivl om at der også kommer andre i fremtiden. 
Et lille lokalsamfund som Biersted er afhængig af opbakning til vores erhvervsliv og de 
foreninger der gør noget for byen. At 70 medlemmer har valgt Biersted Antenneforening 
fra, kommer som lidt af en overraskelse. Der vil altid være nogle. Nogle få har et 
erhvervsmæssige behov og andre har en eller anden relation til Eniig. Dem der har valgt 
Fiberen for at få den gratis tilslutning, kan vi jo håbe kommer tilbage. 
Husk at opbakning til vores erhvervsliv og foreningsliv er vigtig. Det er med til at gøre 
Biersted attraktiv for nye tilflyttere. Hvad hjælper det at man har et hus med indlagt fiber, 
hvis der ikke er nogen der er interesseret i at flytte til Biersted. 
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