
Bestyrelsens beretning. 

 

 

2019 blev et turbulent år i Biersted Antenneforening. 

Vi havde ellers, oven på afslutningen af vores GIGA ombygning, glædet os 

til en mere normal hverdag. Vi har i dag 597 medlemmer og af disse har 

447 også internet 

Det er igen en tilbagegang, der denne gang må tilskrives problemerne 

mellem Discovery og Yousee. Der har også været en stor omlægning af TV 

pakker. Vi har ændret i 164 tilslutninger hen over året. Det er en 

omkostning på 56.000 kroner som vi har sparet ved selv at udføre 

arbejdet. Der er kommet krav om at alt elforbrug skal registreres. 

4 af vores ø forstærkere har kørt med et anslået forbrug. Det er ikke 

længere tilladt og vi har derfor fået sat elmålere op i disse skabe. 

Udstykningen af det nye område Engkrogen er gået i gang og vi lægger 

kabler ned i en fællesgravning sammen med de andre der skal have noget i 

jorden. 

 

Regnskab.  

 

Regnskabet viser et lidt mindre overskud end forventet, men er 

acceptabelt. 

Finanssektoren har valgt at indføre negativ rente. For Biersted 

Antenneforening betyder det en fremtidig renteudgift i omegnen af 10.000 

kroner om året. Vi arbejder med flere modeller for hvordan vi evt. kan 

nedbringe dette. Vi er overgået til et nyt medlemsregistrerings- og 

regnskabssystem. Det har direkte opkobling til Yousee og 

Betalingsservice. Det giver en stor lettelse i det daglige. Selve 

opstarten har pågået det meste af året, da det indebar nye aftaler med 

både YouSee, Betalingsservice og Nets. 

Forud er gået undersøgelse af forskellige muligheder. Valget faldt på den 

billigste, som vi også synes passer bedst til vores behov. 

 

YouSee 

 

2019 startede ellers fint for Yousee. I februar kom Netflix med i Bland 

Selv. 

I marts kom aftalen med Premier League i hus og senere kom også 

Bundesliga fodbold med på XEE kanalen. I september indgik Yousee aftale 

med TV2, Nordisk film og Cmore. Alt med focus på Bland Selv og frit valg. 

Så var det slut med de gode nyheder. 

Allerede i maj lavede Yousee en oprydning i deres mobilabonnementer. 

Flere abonnementer faldt ud og andre fik prisstigninger. I august kom den 

længe ventede omlægning af mail.  

Det gav en del udfordringer med support til vores medlemmer. I september 

startede så balladen med Discovery. Intensionerne er vi for så vidt enige 

i, men selve forløbet var amatøragtigt. Hvornår og hvordan det ender må 

fremtiden vise. 

TV2 play bliver lige nu testet og forventes i Bland Selv til april. 

Det samme gælder Danmarks Radios nye streaming tjeneste DR+. Den 

erstatter de kanaler der blev lukket til nytår. Yousee er ved at 

undersøge muligheden for at udvide Bland Selv til Grundpakken. En af 

ideerne er muligheden for at skifte en nabolandskanal ud med en anden 

nabolandskanal. 
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YouSee butikkerne 

 

Vi har nu fået et rigtig godt samarbejde med især butikken i Aalborg 

Storcenter. 

Her kan de hjælpe med alt vedrørende YouSee. Vi oplever desværre stadig 

at medlemmerne får dårlig eller forkert rådgivning, når de kontakter 

Yousee supporten.  

Så brug butikkerne. 

 

AABN Signalforsyning. 

 

Aabybro Antenneforening har lavet aftale med Stofa og er trådt ud af 

vores fælles serviceaftale med Dansk Kabel TV. De vil ikke træde ud af 

AABN, da de dermed mister en mindre indtægt. Samarbejde er der ikke 

længer noget af og vi må på den kommende generalforsamling, se om vi kan 

finde en løsning. 

 

Fremtiden 

 

Bland Selv og frit valg er blevet et focus område for Yousee. Det vil vi 

helt sikkert se i fremtidige forhandlinger med andre program 

leverandører. Flow tv som vi kender det bliver mere og mere presset. 

Mange producenter opgiver og producerer kun til streaming. 

Det kan man så lide eller ej. Som noget af det seneste har ANTV – den 

største antenneforening i Nordjylland - opgivet og ”foræret” foreningen 

til Stofa.  

 

 

Carlo Nyvang Jensen 

Formand 
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