
Biersted Antenneforenings historie 
 
20/3-06 
GENERALFORSAMLINGEN BLEV ET TILLØBSSTYKKE 

Den ordinære generalforsamling på Biersted Kro blev afviklet med en næsten  

rekordstor deltagelse og måtte udsættes i ca. et kvarter, da 137 medlemmer  

kom tilstede.Y CHANNEL - NYT PROGRAM 

Generalforsamlingen besluttede, at programfladen ændres således: 

 
  
Disney Channel erstatter TCM/Cartoon og  
Jetix fjernes og erstattes af Hallmark, der så fremover sendes i 24 timer. 

Programændringerne gennemføres i løbet af 8-14 dage. 

 

29/3-06 

TV2 CHARLIE OG TV2 FILM LUKKES 

Da begge programmer ikke blev stemt ind på generalforsamlingen, lukkes der for  
begge den 30/3-2006 

 

 



30/3-06 

NU TEKST TV PÅ TV3+ 
Nu er der kommet tekst tv på TV3+. Så nu kan du, samtidig med at du ser 

søndagens livekamp fra SAS Ligaen, følge med i resultaterne fra de store 

europæiske ligaer. 
 

31/3-06 

4SPORT BLIVER EN DEL AF DK4 
Sportsprogrammerne på 4SPORT bliver fra 1/4-2006 en del af dk4. Det betyder 
mere spændende sport, bl.a. et forår med grandprix speedway, pro-tour bord- 

tennis, davis-cup tennis, professionel boksning m.m. 

2/4-06 

DANTOTO PÅ PRØVE 

Travkanalen er nu på prøvekanalen på Kanal 12 indtil 1-7-2006. 

5/4-06 

TV DANMARK LUKKER 

V DANMARK LUKKER 
TvDanmark sender for sidste gang 30. april,  

meddeler SBS TV.Dagen efter starter den nye  
Kanal 4, der specielt vil henvende sig til kvinder.  
Kanal 4 skal finansieres dels ved reklamer, dels  

ved betaling fra kabelnet såvel som hjem med  
egen parabol. 
Kanal 4 vil dog være gratis frem til årsskiftet, og den vil indgå i program- 

valget efter nytår. 
 
 

7/4-06 
 
PROGRAMÆNDRINGER 

Nu er følgende programændringer på plads: 

Disney Channel på UHF 25 - 519 MhZ 

Toon Disney på     UHF 27 -  535 MhZ - indtil 1/7-2006 

TCM/Cartoon er væk og i løbet af få dage udskiftes National Geografic med 3SAT 

og Jetix fjernes og Hallmark sendes 24 timer  



15/5-06 

NU BILLIGERE IP-TELEFONI 

 
Nu kan du ringe meget billigere til mobiltelefoner!! 

 

Pr. 15. maj 2006 bliver det billigere at ringe til mobiltelefoner,  
når du er IP-telefoni kunde hos Dansk Kabel TV. 

Vi sænker nemlig prisen på opkald til mobiltelefoner. 
Fra i dag betaler du derfor kun 1,48 pr. minut ved opkald om dagen  

og 75 øre, hvis du ringer om aftenen. 

 
Læs mere om priser på vores hjemmeside  

http://www.dk-tv.dk/Default.aspx?ID=681. 
 

 

28/5-06 
 

NU DIGITAL TV I BIERSTED 

U DIGITAL TV I BIERSTED 

Biersted Antenneforening - Nu med digital TV 

 
En ny tv-æra har taget de første  forsigtige skridt. Danmark har åbnet for digitalt tv. I første 

omgang med DR1, DR2 samt TV2.  Biersted Antenneforening er med  fra starten og kan 

tilbyde medlemmerne digital tv med følgende fordele:  

•  Bedre billedkvalitet  

•  Ægte 16:9 format  

•  Bedre lydkvalitet  

•  Elektronisk programguide   

•  Tegnsprogsfortolkning        

Bedre billedkvalitet: I forhold til det analoge signal, vi modtager i dag, er signal kvaliteten 

væsentligt forbedret.         

Ægte 16:9 : Mange programmer sendes allerede i dag i 16:9-format. Det gælder især film, 

men da det analoge sendenet ikke kan sende ægte16:9-format, reduceres billedformatet. Det 
betyder i praksis, at tv-billedet udstyres med sorte bjælker foroven og forneden. Med digital tv 

får du ægte 16:9 format, der udnytter hele skærmen, hvis du har en 16:9 skærm.       

Bedre lydkvalitet: Der bliver mulighed for at sende surround lyd og i øjeblikket overvejes 
det, at sende lyden i Dolby Digital 5,1 lyd udover det traditionelle stereosignal.        

http://www.dk-tv.dk/Default.aspx?ID=681


Elektronisk programguide: Mulighed for bl.a. udvidet programoversigt, hvis       

den købte dekoder har denne mulighed.        

Tegnsprogsfortolkning: Se tegnsprogsfortolkning af flere nyhedsudsendelser. Med tiden 
åbnes det digitale sendenet også for muligheden for high difinition tv (HDTV).  For at modtage 

digital-tv skal der anskaffes en digital dekoder (DVB-T tuner), der kan købes i alle radio og tv-
forretninger. Ved køb af dekoder, skal man være sikre på, at den kan vise undertekster, 

da det har vist sig at være et problem med nogle dekodere. 

Det digitale signal kan modtages på UHF Kanal 31 - 554 MhZ. 
 
Yderligeren information kan bl.a. findes på www.dr.dk/digital og        www.digi-tv.dk. 

 

DANTOTO PÅ PRØV 

28/6-06 
HØJERE HASTIGHED PÅ INTERNET TIL SAMME PRISERERE HASTIGERNET 
TIL SAMME PRISER 

 

 
 
Den 1. juli 2006 opgraderer Dansk Kabel TV              
alle internetabonnementer. Samtidig lanceres  

en 8 Mbit hastighed.  

Du får nu også mulighed for at prøve en højere  

hastighed gratis indtil 1. september 2006. 

 
  
Pris- og produktændringer pr. 1. juli 2006 

Hastighed     (Kbit/s) Ny hastighed Pris  Bemærkninger 

FlatRate256/64       256/128 kbit/s 149 kr.  
FlatRate 256/256 512/256 kbit/s 199 kr.  

FlatRate 512/128 1024/128 kbit/s 199 kr.  

FlatRate 512/512 1024/512 kbit/s 249 kr. Nedsat med 50 kr. 

FlatRate 1024/256 2048/256 kbit/s 299 kr.  
FlatRate 2048/256 4096/256 kbit/s 399 kr.  

FlatRate 4096/512 8192/512 kbit/s 499 kr.   

                  Alle priser er inkl. moms. 

 
 

 

 
 

 

http://www.dr.dk/digital
http://www.digi-tv.dk/


9/8-06 
 
TOON DISNEY FORSVINDER NU 
Da den gratis prøveperiode med Toon Disney nu er slut og da programmet ikke blev stemt ind på 
generalforsamlingen, fjernes det derfor nu desværre fra programfladen 

 

 

 

GRATIS OPRETTELSE AF INTERNET OG IP-TELEFONI 

GRATIS OPRETTELSE AF INTERNET OG IP-TELEFONI 

 
Gratis oprettelse af internet og IP-telefoni ved  

tilmelding inden den 17. september 2006 -  

Spar op til 895 kr.  Ved online tilmelding inden den 17/9-2006 deltager du i en konkurrance om en 42" 

fladskærm til en værdi  af ca. 15.000 kr.  Læs mere  her ..   
  

Pris- og produktændringer pr. 1. juli 2006 

Hastighed     (Kbit/s) Ny hastighed Pris  Bemærkninger 

FlatRate256/64       256/128 kbit/s 149 kr.  
FlatRate 256/256 512/256 kbit/s 199 kr.  

FlatRate 512/128 1024/128 kbit/s 199 kr.  

FlatRate 512/512 1024/512 kbit/s 249 kr. Nedsat med 50 kr. 

FlatRate 1024/256 2048/256 kbit/s 299 kr.  
FlatRate 2048/256 4096/256 kbit/s 399 kr.  

FlatRate 4096/512 8192/512 kbit/s 499 kr.   

                  Alle priser er inkl. moms. 

 
 

11/8-06 
 

2 UHELDIGE NEDBRUD INDEN FOR 1 UGE 

Vi har desværre haft 2 uheldige nedbrud inden for 1 uge hvor alt forsvandt, TV,  

internet og telefoni. 

Det første nedbrud, som skete en aften ca. kl. 22.00 skyldtes et kabelbrud i  
elnettet i Aabybro. I løbet af en time var der igen strøm, men uheldigvis sprang  

en sikring i hovedstationen, da strømmen kom tilbage. Dette forsøger vi nu at  

tage højde for, så det forhåbentlig ikke sker igen. Strømmen i hovedstationen  

deles derfor op i flere grupper. 
 

Den anden afbrydelse skete natten til i dag torsdag og skyldtes igen en uhel- 

dig strømafbrydelse i Biersted og blev først opdaget om morgenen. Et elskab  

var brændt af og flere husstande var også uden strøm. 
Et sådant uheld kan vi desværre ikke gardere os imod, men heldigvis sker det 

sjældent at et større elskab brænder af. 

 

http://www.dk-tv.dk/


1/9-06 

24NORDJYSKE PÅ PRØVE 

Indtil Januar 2007 sendes det lokale nyhedsprogram, 24NORDJYSKE på prøvekanalen, kanal 12. 

 

31/10-06 

MTV DANMARK PÅ PRØVE 

MTV DANMARK PÅ PRØVE 

 
 

MTV Danmark på prøvekanal UHF25 i november måned. 

 

1/11-06 

TV2 NEWS PÅ PRØVE FRA 1/12 

  

 
 

TV2`s nye 24 timers nyhedskanal sendes på prøvekanal UHF 25 fra 1/12-2006 og indtil 

antenneforeningens generalforsamling i  marts 2007, hvor der stemmes om programmet. 

 

 

 

 



28/12-06 

KANAL 4 FLYTTES - SAMTIDIG NY KANAL 
KANAL 4 FLYTTES - SAMTIDIG NY KANAL 

 
Kanal 4 flyttes 
 

Den 01.01.07 flyttes Kanal 4 fra den lille programpakke til den store programpakke.  

 

Kanalen flyttes, da den fra årsskiftet bliver en betalingskanal.  
 

Ny frekvens for Kanal 4: S29 / 367 MHz 

 

Den 1. januar 2007 lancerer SBS TV den nye tv-kanal, SBS NET, som erstatter Kanal 4 på det lokale 
sendenet. 

 

 

30/1-07 
 

TV2 CHARLIE PÅ PRØVE 

 
 

 
 
TV2 Charlie nyt prøveprogram. 

 

TV2Charlie sendes på kanal fra 1/2-2007 og indtil udgangen af marts. 

 

 
30/1-07 
 

TV2 RADIO STARTER 1. FEBRUAR 2007 
 
 
Sendes på 94,00 MHz fra 1. februar 2007. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



20/2-07 
 

 

RESULTAT AF PROGRAMAFSTEMNING 

 

Se det endelige resultat af programafstemningen i Biersted her .. 

 

   
 
 

Børn   Sprog   Antal  Procent  

Disney   Dansk   91  47  

Cartoon Network   Dansk   30  15  

Toon Disney   Dansk   27  14  

Fox Kids   Dansk   1  1  

Nickelodeon   Dansk/Svensk   1  1  

Dansk   Sprog   Antal  Procent  

TV3 Danmark   Dansk   163  84  

TV 3+   Dansk   162  83  

TV2 Zulu   Dansk   155  79  

Kanal 5   Dansk   144  74  

Kanal 4   Dansk   125  64  

TV2 Charlie   Dansk   104  53  

TV 2 Film   Dansk   93  48  

DK 4   Dansk   84  43  

      

Dokumentar   Sprog   Antal  Procent  

Discovery Channel   Engelsk   112  57  

Animal planet   Engelsk   99  51  

National Geographic, 

CNBC  
 Engelsk   45  23  

Viasat 

Nature/Crime/Erotik  
 Dansk   40  21  

Viasat History   Engelsk   29  15  

Travel Channel   Engelsk   22  11  

Discovery Sci Trek   Engelsk   18  9  

Discovery Travel + 

Adventure  
 Engelsk   18  9  

Discovery Civilisation   Engelsk   18  9  

 

Underholdning   Sprog   Antal  Procent  

http://www.bierstedantenneforening.dk/_files/resultat_afstemning_2007_biersted.pdf


Hallmark   Engelsk   81  42  

BBC Prime   Engelsk   22  11  

TCM                                   Engelsk   21  11  

Showtime Scandinavia   Amerikansk   9  5  

Musik   Sprog   Antal  Procent  

The Voice TV   Dansk   36  18  

MTV   Engelsk   21  11  

VIVA +   Tysk   15  8  

VH1   Engelsk   6  3  

Mezzo   Fransk   2  1  

Norsk   Sprog   Antal  
Proc
ent  

NRK 1   Norsk   78  40  

TV2 Norge   Norsk   76  39  

NRK 2   Norsk   75  38  

Nyheder   Sprog   Antal  Procent  

24 Nordjyske   Dansk   81  42  

TV2 News   Dansk   60  31  

CNN International   Amerikansk   53  27  

BBC World   Engelsk   23  12  

EuroNews   Engelsk   9  5  

Sky News   Engelsk   5  3  

 

Sport   Sprog   Antal  Procent  

Eurosport Nordic   Engelsk/dansk   87  45  

Dantoto   Dansk   21  11  

Eurosport 2   Engelsk   8  4  

Viasat Sport 1   Dansk   5  3  

Viasat Sport 2   Dansk   3  2  

Viasat Sport 3   Dansk   2  1  

Svensk   Sprog   Antal  Procent  

TV 4 Sverige   Svensk   89  46  

Sverige TV 1   Svensk   77  39  

Sverige TV 2   Svensk   77  39  

Tysk   Sprog   Antal  Procent  

ZDF   Tysk   40  21  

RTL   Tysk   39  20  

SAT 1   Tysk   39  20  

ARD   Tysk   33  17  

RTL 2   Tysk   33  17  

VOX   Tysk   30  15  



3 SAT   Tysk   29  15  

PRO 7   Tysk   28  14  

NDR Fernsehen (N3)   Tysk   28  14  

 

21/2-07 
 
SE INDKOMNE FORSLAG HER 

Forslag indsendt af Ib Olesen, Hedegaardsvej 7, Biersted  

Baggrunden til forslagene 

Biersted Antenneforening opfattes efterha ̊nden som noget "støvet" og gammeldags mht. program udbud 

og måden man vælger programmerne 

på. Selv om vi er en del der gerne vil have et mere spændende programudbud, er alle jo ikke 

interesserede i at skulle møde op på en generalforsamling for at stemme programmer ind, når 

teknologien gør, 

at man jo stemmer online via antenneforeningens hjemmeside. Afstemningen bør være så demokratisk 

som muligt, hvilket p.t. ikke er tilfældet, når den lille gruppe af faste deltagere på generalforsamlingen, 

der alene stemmer programmer ind.  

Mange nye og yngre tilflyttere til byen - Biersted - er bedre vant! De er ofte vant til Telia/Stofa-lignende 

programudbud. De er vant til at betale for det!  

Dybeste set skal vi jo støtte Biersted Antenneforening hvor vi kan, ingen tvivl om dét! Alternativet med 

en parabolløsning er efter min mening ikke vejen frem. Ej heller rent teknisk, da den ikke er særlig 

fleksibel, set fra hele husstandens side. Men bortfalder nogle af de vigtigste programmer og bliver man til 
stadighed afska ̊ret fra at få "det hele", kan det jo alligevel ende med denne løsning i mange hjem her i 

byen, og vi er endnu blot en bondeby i kommunen - i manges øjne.  

 

Forslagene 
1. 

Vedtægterne skal ændres således, at en afstemning blandt medlemmerne, via hjemmeside eller pr. post, 

alene skal være bestemmende for programudbuddet i de forskellige programpakker.  

2. 

Udover de velkendte to programpakker, skal der indføres én mere, som har samtlige kanaler med. Altså 

en programpakke 3.  

Ad pkt. 2 

Kigger vi pa ̊ f.eks. AN-TV i Aalborg, er der ca. 1400,- kr./år i forskel på deres programpakke 2 og største 

programpakke 3, hvilket jeg er helt overbevist om, rigtig mange i byen er indstillet pa ̊ at betale. 

Se eks. på disse tre programpakker her: 

http://www.stofa.dk/stofatv/showoversigt.php?shortcut=hvadkanjegse&anlaeg id=797  

Det er muligt der skal installeres filtre hos de medlemmer der ikke ønsker den største programpakke, 

hvilket dermed ikke er en rent teknisk umulig løsning at gennemføre, men blot en rent økonomisk løsning 

der skal til.  

Venlig hilsen Ib Olesen  



Forslag indsendt af Ib Olesen, Hedegaardsvej 7, Biersted  

Set i lyset af programafstemningen, ser det umiddelbart ud til, at TV2 NEWS risikerer at falde ud af 

programpakkerne i Biersted Antenneforening.  

Set fra jeres side, vil det være meget uheldigt at et så eksponeret program falder ud. Allerede nu, sender 

TV2 NEWS opfølgninger på TV2 indslag og mangler TV2 NEWS i programpakkerne, vil det uden tvivl gøre 

antenne- foreningen mindre attraktiv.  

Her i huset må jeg indrømme, at TV2 NEWS er det første program der tændes for om morgenen på 

hverdage, da det dækker bredt med korte klare og præcise indslag, inden man tager på arbejde. Det er 

en ny type dansk nyhedskanal man lige skal "opdage" og "vænne" sig til.  

Jeg er helt overbevist om, at ganske få tror på at TV2 NEWS 

bortfalder. Bortfalder det, vil mange uden tvivl blive skuffede over generalforsamlingens manglende syn 

pa ̊ et 

spændende programudbud. Derfor bør TV2 NEWS have en chance mere og ikke blot stemmes ud, fordi 

man endnu ikke har "vænnet" sig til den nye verden af informationer.  

Jeg fremsætter hermed forslag til, at TV2 NEWS bliver valgt ind.  

Venlig hilsen Ib Olesen  

Bestyrelsen oplyser: 

Pris pr. md. kr. 9,95 + moms = kontingentstigning på kr. 74,60 pr halvår  

Forslag indsendt af Christian Bundgaard, Enghaven 10, Biersted  

TV2 News erstatter CNN  

Bestyrelsen oplyser: CNN koster pr. md. kr. 2.75 + moms 

TV2 News koster pr. md. kr. 9.95 + moms 
Altså en prisstigning på 

kr. 7,20 + moms pr. md. = kontingentstigning på kr. 54,00 pr. halvår  

16/3-07 
 
PROGRAMÆNDRINGER 

Programændringer ..... 

 

Følgende blev vedtaget på generalforsamlingen. 

 
Ind kommer Kanal 4, TV2 Charlie og TV2 News 

 

Ud går: DK 4 og CNN 

 

Ændringerne foretages snarest. Mere information følger. 

30/5-07 
 

Dr-Update 



 

Ny nyhedskanal starter den 7/6-2007 
Kan ses  på S-kanal 19 - 287 Mhz 

 

8/1-09 
 

PRESSEMEDDELELSE OM DIGITAL TV 

Pressemeddelelse fra antenneforeningerne: Nørhalne Antenneforening, Biersted Antenneforening, 

Birkelse/Ryaa Antenneforening og Sulsted Antenneforening. 

Antenneforeninger tager hul på de digitale muligheder. 

Antenneforeninger tilbyder fra 1. maj 2009 deres medlemmer digitale muligheder der beviser, at kabel-tv 

nettet langt fra har udspillet sin rolle, men tværtimod er med helt i front.  

De fire antenneforeninger: Nørhalne Antenneforening, Biersted Antenneforening, Birkelse/Ryaa 
Antenneforening og Sulsted Antenneforening har indgået et samarbejde for at tilbyde medlemmerne 

Digitalt Kabel-tv. Det bliver YouSee, der skal levere både analoge og digitale signaler, og dermed sørge 

for at medlemmerne af de fire foreninger får adgang til den nye teknologi. 

Digitalt Kabel-tv betyder, at de mange fladskærms-tv der står ude i stuerne nu får nyt liv. De skarpe 

billeder og Dolby Digital Surround Sound lyd giver en helt ny tv-oplevelse, der bliver fuldstændig unik, 

når man slår over på de digitale kanaler, der sender i HD-kvalitet.  

Antenneforeningernes medlemmer kan fortsat vælge mellem to pakker, der indeholder de tv-kanaler, der 

kendes fra det analoge signal. Det er disse kanaler der fra 1. maj også tilbydes digitalt. Derudover får 

den enkelte gratis en række ekstra digitale bonus-kanaler.  

Digitalt kabel-tv giver antenneforeningens medlemmer helt nye muligheder som f.eks. mulighed for at 

sidde hjemme i sofaen og leje film direkte via fjernbetjeningen og få Danmarks største TV-Guide direkte 

på skærmen. Alle medlemmer får mulighed for selv at sammensætte sine yndlingskanaler i en 

favoritpakke.  

De fire antenneforeninger understreger, at det digitale signal er et tilbud til medlemmerne. Hvis man er 

tilfreds med sit analoge signal, kan man uden problemer fortsætte med det fremover på samme vilkår 

som hidtil. At det analoge signal fra Frejlev-senderen slukkes har ingen indflydelse på kabel-tv. 

De fire antenneforeninger vil i løbet af foråret både udsende mere information til deres medlemmer og 

afholde informationsmøder om de nye muligheder. 

Facts om Digitalt Kabel-tv 

·          For at modtage det digitale signal, skal man enten have et tv med DVB-C tuner samt en 

kortlæser eller en digital boks, der kan købes eller lejes hos YouSee 

·          For at se tv i HD-kvalitet skal man dels have adgang til tv-kanaler, der sendes i HD-kvalitet og 

dels have en digital boks, der kan vise HD-signaler. 

·          Digitalt tv giver mulighed helt nye tjenester som leje af film via tv’et, at pause live-tv og starte 

forfra på en udsendelse, der allerede er i gang.  

På vegne af de 4 antenneforeninger 

Med Venlig hilsen  



Evan Skjelmose 

Formand for Biersted Antenneforening 

For mere information kontakt antenneforeningen 

Biersted Antenneforening: Evan Skjelmose. www.bierstedantenneforening.dk 

Sulsted Antenneforening: Martin Bank Jeppesen www.sulstedantenneforening.dk/ 

Birkelse - Ryaa Antenneforening: Thor Olsen. www.brantenneforening.dk 

Nørhalne Antenneforening: Bent Saabye. www.aabn.dk/NrHalne 

16/2-09 

 
24NORDJYSK IGEN PÅ PRØVE 

24NORDJYSKE 
på prøve indtil ca. 1/8-2009 

ses på UHF 23 - 487 MHZ 

 

 

23/3-09 
 
TV3 PULS - NYT PROGRAM 

V3 PULS - NYT PROGRAM 

  Nyt Dansk Program. 

                starter den 23. marts 200 og kan ses på  

                prøvekanalen S16 - 266 MhZ 

       

 
 
4/5-09 
 
OMBYGNING AF TV SENDEREN I NIBE KAN GIVE SORT SKÆRM 



Ombygning af TV senderen i Nibe kan give sort skærm” 

  
Den 8. og 9. maj 2009 ” St. Bededag og Lørdag” i denne uge slukkes signalet på de TV2 analog og alle 

DR og TV 2 digitale kanaler i dagtimerne. 

  

Den 8. og 9. maj slukkes der for signalet mellem kl. 9.00 til 17.00. 
  

I perioden den 11 til den 28 maj 2009 om natten fra kl. 23.00 til kl. 07.00, og efterfølgende med 

nedsat sendestyrke i dagtimerne. 

  
http://omtv2.tv2.dk/index.php?id=1818 

 

 

24/9-09 
 

 

FRIT DIGITAL SPEJL 

Om "frit digitalt spejl" 

Vedr. YouSee's pressemeddelelse omkring lancering af "frit digitalt spejl". 
 
Antenneforeningen har i de seneste dage fået mange henvendelser fra interesserede medlemmer, som 

ønsker at vide, hvilken indflydelse det får for husstande som er medlem af Biersted Antenneforening. 
 
Udmeldingen fra YouSee gæder i første omgang kun de steder hvor der leveres "Regions Udbud" - hvilket 
vil sige, der hvor YouSee bestemmer hvilke programmer de enkelte TV-pakker skal indeholde. 
 
Biersted Antenneforening modtager ikke regions udbud fra YouSee. Vi gør som mange andre 
selvstændige antenneforeninger. Vi vælger og sammensætter selv vores programpakker. 
 
I disse selvstændige antenneforeninger er der visse kontraktmæssige og tekniske løsninger, som skal på 

plads, før det er muligt at levere "frit digitalt spejl". 
 
Bestyrelsen og YouSee er pt. i dialog og arbejder i øjeblikket på at løse disse ting. 
 
Når de er på plads, vil vi informere nærmere her på hjemmesiden. 

 

 
 

25/9-09 

 
KANALÆNDRINGER 
KANALÆNDRINGER 
TV3 Puls og Kanal 6 bliver i vores net indtil Generalforsamling hvor de skal til afstemning. De bliver til 

betalingskanaler fra 1/1-2010.  

Pr 1/11-09 
DR Update forsvinder fra DVB-T. 
DAB Radio forsvinder. 
RTL2 Forsvinder. 
 
i stedet kommer de nye danske kanaler: 
 

http://omtv2.tv2.dk/index.php?id=1818


DR Ramasjang (for børn) kommer til at ligge på S11 - 231 MHZ  
Tv-Nord Plus kommer til at ligge på Kanal 12 - 224 MHZ  
DR K (kultur)kommer til at ligge på S26 – 343 MHZ 

Sportskanalen Canal 9 på prøve på S16 - 266 MHZ 

 

 

19/11-09 
 

SNART GRATIS DIGITAL TV 
 

 
Værsgo Biersted ! 
- Knivskarpt digitalt tv i alle rum 
 

 
 
 
Uden boks -  Uden kort -  Uden det koster ekstra. 
Antenneforeningen har indgået aftale med vores program- leverandør, YouSee om at vi fra starten af uge 

8   sender vores nuværende analoge programflade også  i ukodet digital kvalitet. 
Du får således mulighed for at se dine nuværende programmer i grund- mellem- eller fuldpakke også i 

knivskarp digitalt¨kvalitet i alle rum. Stadig helt uden boks eller kort. Og helt uden det koster ekstra. Det 
kræver blot, at hver fladskærm har indbygget DVB-C modtager og mpeg 4. 
Antenneforeningen vender senere tilbage med yderligere informa- 
tion. 
 
 

10/3-10 
 

GRATIS DIGITAL TV – NU KØRER DET 
 

 
 
 



 Uden boks -  Uden kort -  Uden det koster ekstra. 
 – nu kører det …. 
 

Vi har forhandlet os til en god aftale med YouSee, således at vi nu også kan tilbyde vore medlemmer at 

se næsten alle vore analoge kanaler i en digital udgave. Du får således mulighed for at se dine 

nuværende programmer i grund- mellem- eller fuldpakke også i knivskarp digital kvalitet i alle rum. 
Stadig helt uden boks eller kort. Og helt uden at det koster ekstra. Det kræver blot, at hver fladskærm 

har indbygget DVB-C modtager og mpeg 4. Du skal, når du foretager en søgning af programmerne, 

indtaste en netværkskode nr 01850.  
Da vi stadig ønsker selv at bestemme, hvilke programmer vi skal vise, er det en teknisk større opgave, 
som YouSee først kan have på plads i 3. kvartal 2010. Vi får derfor indtil da mulighed for at se alle de 

digitale programmer, som YouSee sender i deres nordjyske regionspakke. Dette er nogen flere 

programmer end vi normalt sender. Vi får derfor det næste halve års tid mulighed for at se nogle ekstra 

programmer, som så igen vil blive fjernet i 3. kvartal, når vi sender vores egen digitale programflade af 
de programmer som vi er fælles om i de 4 foreninger i Aabn Signalforsyning (Biersted, Nørhalne, 

Birkelse-Ryå og Sulsted). 
 

 

2/2-11 
 

TILBUD PÅ INTERNET 
 

 

 
 
 

27/11-11 

 
NYE NETVÆRKS ID TIL DIGITAL-TV 



 
Nye Netværks id til digital tv. 
YouSee skifter netværks-id på de digitale kanaler den 21. november. 

Hvis du har et ældre analog Tv skal du ikke foretage dig noget. 

Hvid du har alle digitale programmer skal du ikke foretage dig noget. 

Hvis du skal geninstallere programmene på din digitale modtager skal du bruge nye netværks numre ved 
netværkssøgning.  

Netværks-ID 100: DVB-C MPEG4 TV og digital bokse. 
 
Netværks-ID 110: DVB-C MPEG2 (ældre fladskærms-tv) 
 
Netværks-ID 120: YouSee Bokse (YouSee Plus og HD-standardboksen fra Samsung)  
 
Læs evnt nedenstående fra YouSee 

YouSee indfører nye netværks-ID 
 
YouSee har besluttet sig for at ændre sin netværks-ID struktur i perioden 21-23. november 2011  
 
YouSee har ændret netværks-strukturen for at gøre det nemmere for kunderne at indstille deres tv samt 
sikre en mere smidig tv-oplevelse. Et eksempel herpå er, at der ikke er såkaldte spejlkanaler i de nye 

netværk. Kunderne undgår derfor f.eks. to versioner af 3+ i deres zappeflow. Altså har kunden et nyere 

fladskærms-tv indlæser tv´et kun HD versionen af 3+. Og kunder med MPEG2 udstyr får deres 3+ i 

almindelig digital kvalitet (SD).  
 
De nye netværksnumre er: 
 
Netværks-ID 100. DVB-C MPEG4 (nyere fladskærms-tv samt retailbokse med DVB-C MPEG4 tuner)  
 
Netværks-ID 110. DVB-C MPEG2 (ældre fladskærms-tv) 
 
Netværks-ID 120. YouSee Bokse (YouSee Plus og HD-standardboksen fra Samsung)  
 
Netværks-ID 130. Sagem 60 (YouSee MPEG2 boks) 
 
YouSee anbefaler, at kunderne skifter til de nye netværk ved lancering, men for at sikre en smidig 
overgang bevares de gamle netværks-ID indtil videre.  
 
Rent teknisk sker dette d. 21-23. november: 
 
• YouSee Plus boksene flytter automatisk til 120, og nye bokse finder selv det rigtige nummer.  
 
• Sagem 60 kunder behøver ikke foretage sig noget, men hvis nogle nulstiller deres boks, skal de bruge 

330 fremover. 
 
• DVB-C MPEG4 kunder behøver ikke foretage sig noget, men kunder som køber et nyt fladskærms-tv 
efter 21. november kan ved fordel anvende 100. 
 
• DVB-C MPEG2 kunder skal flytte til netværksnummer 110. Se nedenstående. 
 
MPEG2 udfordring 
 
Den gamle netværks-ID struktur brugte to netværks-ID. 0-netværk blev brugt til bokse fra YouSee, og 

+1 netværk blev brugt til fladskærms-tv med tuner. 
 



For kunder med fladskærms-tv, som ikke selv vælger at hoppe over på de nye netværks-ID, er der 

truffet en overordnet beslutning om, at +1 netværk skal være for MPEG4 kunder. Simpelthen fordi denne 
gruppe er langt størst 

 

 

6/2-12 
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
 

 
Ordinær generalforsamling afholdes 
         Torsdag, den 15. marts 2012, kl. 19,30 på Biersted Kro 
 
 

                              Dagsorden: 
                              1. Valg af dirigent 
                              2. aflæggelse af beretning 
                              3. aflæggelse af regnskab 
                              4. fastsættelse af kontingent 
                              5. behandling af indkomne forslag 
                              6. Valg af bestyrelse: 
                                  - ulige år afgår 3 
                                  - lige år afgår 2 
                                  og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
                              7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
                              8. Eventuelt 
  Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 7. marts 2012. 
 
                                                     Bestyrelsen 
 
 
 

29/3-12 
 
GRATIS BØRNEKANALER I APRIL MÅNED 
 
 
Fra 29. marts har YouSee åbnet for 6 børnekanaler, som du kan se helt frem til 1. maj uden at betale 

ekstra. For at du kan se kanalerne skal du modtage tv-signalet digitalt, dvs. du skal  
have en fladskærm eller en boks med DVB-C modtager. 

De 6 børnekanaler som YouSee giver fri adgang til er: 
• Disney Junior 
• Disney XD 
• Disney Channel 
• Nickelodeon HD 
• Cartoon Network 
• Nick Jr. 

Børnekanalerne sendes digitalt, og derfor skal du indlæse kanalerne digitalt, hvis de ikke allerede er det. 

Hvis du har en boks fra YouSee, er dine kanaler automatisk indlæst digitalt. 
Her kan du se, hvor du finder de digitale kanaler. Det er vigtigt, at det er præcis disse kanalpladser du 
bruger: 

Kanalpladser 

                                 Grundpakken Mellempakken Fuldpakken 

Disney Channel           128           128                28 



Disney XD                   129           129                29 

Cartoon Network          130           130                30 
Nickelodeon HD           131           131                31 

Disney Junior              132           132                32 

Nick Jr.                       133           133              133  
 
Der er mere information og hjælp til at finde kanalerne på yousee.dk/junior 

 
 

1/11-13 
 
TV2 SPORT BLIVER TIL TV3 SPORT1 
 

TV2Sport bliver til TV3Sport 1 

 

Efter MTG’s køb af TV2’s aktiepost i TV2 Sport relanceres kanalen og får navnet TV3 Sport 1. 
 
TV3 Sport 1: Premium sportskanal, der blandt nøglerettighederne har Champions League fodbold, 

Superligafodbold, håndbold, NFL, Wimbledon-tennis, Ishockey VM, dansk ishockey, NHL og håndbold. 

 

19/1-13 

 
DR HD BLIVER TIL DR3 
 
Mandag den 28. januar lanceres DR3 og senere på året følger DR2 med en ny kanalprofil, hvor nyheder 

og aktualitet får en mere fremtrædende rolle. DR K skærpes, så den i højere grad leverer programmer 

med passion og perspektiv, mens en ny kanal for de større børn, DR Ultra, ligeledes ser dagens lys i 

2013.  
 
DR3 er DRs første egentlige tv-kanal til de yngre seere - og de yngre seere skal her forstås som dem 

mellem 15 og 29 år. Den nye kanal vil iflg. DR "byde seere - med et ungt sind - velkommen indenfor til 

et programtilbud med et stærkt fokus på videnskab, dokumentar, humor, sport, fiktion og musik."  
 
Om forventningerne og ambitionerne med DR3 udtaler DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn:  
 
"DR3 er det bedste udgangspunkt, DR nogen sinde har haft for at levere tv af høj kvalitet til de yngre 

seere. Public service er for alle og med det nye programtilbud på DR3, der tilsammen underholder, 

udfordrer, lægger op til debat og giver indsigt og udsyn, er det mit håb, at de 15-39-årige tager kanalen 

til sig. DR3 er lige om hjørnet og med sidste års revitalisering af DR1 er flere centrale elementer på plads 
i arbejdet med vores strategi 'Et skarpere DR'."  
 
 
DR3 skal drives af nysgerrighed og innovation  

http://yousee.dk/junior


 
Mens DR1 samler og DR2 debatterer, så er DR3 nysgerrig, eksperimenterende og underholdende.  
 
"Vi vil skabe en kanal, der bider sig fast og lærer fra sig. Kanalen er ikke er bange for at prøve noget nyt 

og har en modig og humoristisk tilgang til indholdet. Samtidig rummer DR3 de traditionelle public 
service-kvaliteter; at udfordre og oplyse. Jeg er stolt over de mange nye tilbud til seerne, som blandt 

andet gør os klogere på videnskab, giver plads til musikken og fortæller rammende og rørende historier i 

vores dokumentarprogrammer," siger kanalchef på DR3 Lotte Lindegaard.  
 
 
Vender verden på vrangen  
 
Kanalen vender verden på vrangen og udfordrer seernes syn på sig selv og det omgivende samfund, 

hedder det videre fra DR. Den samlede programpakke er bygget op om følgende temaer:  
 
- Videnskab - DR3 ser på mennesket og verden omkring os gennem videnskabelige, underholdende 

eksperimenter.  
 
- Musik - DR3 bringer musikken tilbage på tv med musikprogrammer, koncerter, events og 

dokumentarprogrammer.  
 
- Dokumentar - DR3 kommer tæt på mennesker, som tør vise deres sande jeg.  
 
- Humor - DR3 har et begavet og humoristisk syn på verden.  
 
- Fiktion - DR3 viser de bedste serier fra ind- og udland.  
 
- Sport - DR3 bringer de lidt anderledes sportsgrene i fokus.  
 
 
Programmer på DR3  
 
Her er en kort beskrivelse af nogle af de programmer, som går i luften omkrig premieren den 28. januar 

2013.  
 
MONTE CARLO ELSKER PUTIN  
Peter Falktoft og Esben Bjerre fra P3's 'Monte Carlo' elsker præsident Vladimir Putin, og de vil nu gå i 
hans fodspor og opleve Rusland. Men der er meget langt fra det trygge P3-studie, hvor Peter og Esben er 

på toppen og til en hel nation, hvor folket er fuldstændig ligeglad med, hvem 'Monte Carlo' er, og den 

ene store udfordring afløser den anden.  
 
DE UPERFEKTE  
De uperfekte er en reportageserie om kærlighed og dating. Hovedpersonerne er uperfekte psykisk eller 

fysisk i forhold til samfundets normalbillede. Programmet følger deres hovedpersoner i deres søgen efter 

kærlighed, og hører deres refleksioner omkring (kærligheds)livet - blandt andet før, under og efter dates.  
 
DU LYVER!!  
Findes der videnskabelige tricks til at afsløre en løgner? Virker en løgnedetektor? Kan spøgelser få os til 
at lyve mindre? De fleste mennesker lyver hver dag. Med skjult kamera undersøges, hvornår det sker, og 

udsætter tre personer for et forhør med moderne forhørsmetoder.  
 
ABSURDISTAN  
Absurdistan er programmet, hvor journalist Kristoffer Eriksen og komiker Jesper Juhl med satiriske 

virkemidler har fokus på samfundets små og store absurditeter. De sætter fokus på dem gennem 

gimmicks, skjult kamera, happenings og gode gammeldags undrende spørgsmål.  



 
HOBBY TV  
Hobby tv er DR3's helt eget nat-tv, hvor passionerede danskere detaljeret viser og fortæller om deres 

særlige hobbyer.  
 
THOMAS SKOVS SPORTSPROGRAM  
Da Thomas var barn måtte han kun gå til badminton og standarddans. Han drømte om at prøve vilde og 

mærkelige sportsgrene og nu, hvor han er blevet voksen, har han besluttet at udleve drømmen. Hver 

uge afprøver han en vild sportsgren med en kendt. De får en dag til at lære sportsgrenen at kende og 
efterfølgende skal de konkurrere mod hinanden. Han kommer til at afprøve - 'Hell run', 'Cage fight', 

'Udspring' med mere.  
 
STORM I ET GLAS VAND  
Søren Storm forsøger at udvikle ting, der kan afhjælpe moderne mennesker i hverdagen. Kan man gøre 

noget smartere, lettere eller er alt opfundet? Søren forsøger bl.a. at lette madlavningstiden ved at 

opfinde en lasertoaster. Og ville vores hverdag egentlig blive lettere, hvis ikke vi skulle have overtøj af og 

på hele tiden?  
 
MUSIK dok - KIDD LIFE  
Nicolas Kidd slog igennem på den danske musikscene med nummeret 'Kysset med Jamel' Nummeret 
bliver lagt på YouTube og på ganske kort tid, er det en kæmpesucces, og nu skal Kidd og hans nystiftede 

pladeselskab Cheff Records forsøge at følge med og følge op på populariteten. Programmet følger hele 

turen - de første to år i fire afsnit, og er vidne til en af de hurtigste opture i dansk musik og måske den 

største nedtur.  
 
GIRLS  
HBO-serien 'Girls' har netop vundet to Golden Globe-priser, for henholdsvis 'Bedste tv-komedie' og for 
bedste kvindelige hovedrolle (Lena Dunham). Girls er historien om tre tætte veninder fra New York. De er 

i starten af 20'erne, og lever ikke helt op til idealbilledet af en kvinde. Sammen går de igennem diverse 

udfordringer - især når det handler om fyre. 

 
 

7/2-13 
 

INFORMATION OM FAIR USE 
 
Information om Fair use (forbrugsgrænse) i dit nye bredbåndsabonnement 
 
Du har modtaget et brev med informationer omkring at vores forening har indgået en ny aftale om 
bredbånd, hvilket betyder, at din abonnementsaftale er overdraget til YouSee. 
I dit brev var der information om den bredbåndshastighed og pris du får i fremtiden og at abonnementet 

har en Fair use grænse. Her får du en uddybning og forklaring på Fair use (forbrugsgrænse), og hvad det 

betyder for dig. 
 
Fair use på bredbånd 
 
Fair use er et loft på dit bredbåndsforbrug, men et loft, der ligger så højt, at 99% af bredbåndskunderne 

aldrig kommer i nærheden af Fair use-loftet. Bruger du din bredbåndsforbindelse til at surfe, sende mails, 

være på Facebook, bruge netbank, handle online og lignende, behøver du ikke skænke Fair use en tanke. 
200 GB forbrugsgrænse pr. måned på f.eks. en 10/1 Mbit hastighed svarer f.eks. til at downloade 5.000 
musiknumre, streame 300 timers tv og surfe 700 timer. YouSee Musik og Web-tv, som følger med din 

YouSee Bredbåndsforbindelse, tæller ikke med i dit forbrug. Din forbrugsgrænse bliver højere, desto 

højere hastighed du har. 
Fordi bredbåndshastigheder i dag er høje, giver det også mulighed for et meget højt forbrug. Det kan 
betyde, at enkelte kunder bruger deres bredbåndsforbindelse så meget, at andre kunder oplever en 

forringet kvalitet på deres bredbåndsforbindelse. 
Så for at tage hensyn til alle kunder, har YouSee valgt at lave Fair use. 



 

 

28/2-13 
 

NY BØRNEKANAL DR ULTRA 
 

Ny børnekanal - DR Ultra afløser DR Update 
 
DR Ultra henvender sig til de større børn i alderen 7-12 år. Her vil der også være plads til det sjove og 

det legesyge, men kanalen vil også tage livtag med mere alvorlige emner, som tager udgangspunkt i 
børnenes egen hverdag. DR Ultra bliver derfor det naturlige hjemsted for DRs nye satsning med nyheder 

for børn, 'Ultra Nyt'. Her vil redaktionen tage de mest relevante nyheder - store som små - og give dem 

til børnene i et sprog, de kan forstå. Det kan være en historie, der påvirker deres dagligdag, skole eller 

fritid. Men det kan også være de historier, som er så store, at børnene hører om dem andre steder og 
måske har behov for at få dem sat ind i en sammenhæng.  
 
"Der er kæmpestor forskel på at lave tv til de alleryngste og så til skolebørn. Med to børnekanaler kan vi 
både lave et rigtig godt og trygt tilbud til de mindste og samtidig løfte de ambitioner, vi har om at 

engagere de større børn i deres eget og hinandens liv og gøre en positiv forskel i forhold til de 

udfordringer, som børnene oplever i deres hverdag," siger Kirstine Vinderskov, der er kanalchef på DR 

Ultra og DR Ramasjang.  
 
Lanceringen af DRs nye kanaler betyder samtidig, at seerne har måttet sige farvel til DR HD og fra den 4. 

marts også til nyhedskanalen DR Update. 

 
 

29/4-13 
 

MPEG2 SLUK 
 

I antenneforeningen har vi som mål, at vores medlemmer skal kunne se tv i den bedst mulige digitale 

kvalitet og derfor sender vi stadig flere kanaler i HD.  
Hidtil har vi sendt mange tv-kanaler i tre forskellige billedkvaliteter: Analog, SD og HD. 9. april slukker vi 
for SD-udgaven af de programmer, der både sendes i SD (MPEG2) og HD (MPEG4). 
Kan din husstands primære tv-apparat ikke vise HD (MPEG4), så kontakt antenneforenin- gens 

bestyrelse inden den 9. april for vejledning omkring, hvilke muligheder du har. 

 
 

6/5-13 
 
TV2 FRI – NY FRITIDSKANAL FRA TV2 
 

 

Fra den 5. maj 2013 og indtil næste generalforsamling sendes TV2`s nye fritidskanal som prøvekanal i 
alle 3 programpakker.  
TV 2 Fri HD er Danmarks første fritids- og friluftskanal, hvor der sættes fokus på have, hobby, mad, gør-

det-selv, bolig, vejr og meget mere til seernes nære liv. 
TV2 Fri HD findes digitalt på kanal 22. På nogle apparater vil det være nødvendigt at foretage en 
netærks-søgning med netværksnummer 100. 

 

 

7/11-13 
 



BLAND SELV BREDBÅND 
 

 

Skru på hastigheden 

Nu kan du selv skrue på din up- og downloadhastighed 
– uden at skrue på prisen 

Fra 1. november kan du som medlem af Biersted Antenneforening vælge Bredbånd med Bland Selv, og 

som noget helt nyt få mulighed for at skrue på up- og downloadhastigheden på dit bredbånd. 

Der er i forbindelse med lancering af ”Bland Selv” også ændret på enkelte hastigheder og priser. 
Du kan selv blande din hastighed med følgende fire hastigheder, som naturligvis også giver dig adgang til 

YouSee Web-tv og YouMusic: 

15/3 Mbit (199 kr./md.) kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 

Mbit 

30/6 Mbit (249 kr./md.) kan ændres til 24/12 Mbit og 

18/18 Mbit 

60/12 Mbit (279 kr./md.) kan ændres til 48/24 Mbit og 

36/36 Mbit 

100/20 Mbit (379 kr./md.) kan ændres til 80/40 Mbit og 

60/60 Mbit 

 
Vi gør opmærksom på at medlemmer der i dag abonnerer på en 10/2 eller 25/6 forbindelse IKKE 

automatisk bliver opgraderet til en ny hastighed med ”Bland Selv”. 

Fortager man sig ikke noget ”aktivt” forsættes abonnementet uændret – med samme hastighed og 

samme pris. 
Ønsker du adgang til muligheden for at kunne justere på up- og download hastigheden, skal du selv 

ændre sit abonnement til et af ovenstående. 

Du kan ændre dit abonnement via YouSee’s selvbetjenings portal 

http://yousee.dk/mityousee?icid=bredbaandsforside_bund_mityousee eller ved at kontakte YouSee 
kundeservice på tlf. 70 70 40 40. 

 

 

10/1-14 
 

DIT LOKAL-TV 
 

 

Dit Lokal-tv 
 
Siden Dit Lokal-tv gik i luften første gang, har AaBN Signalforsyning støttet op om dette initiativ.  
 
Gennem hele året 2013 har der været kontakt fra AaBN Signalforsyning til Dit Lokal-tv vedrørende 

kvaliteten af billede og lyd, samt den udvikling, der har været i det programmæssige indhold siden 

starten. 
 
Vi var i AaBN Signalforsyning ikke tilfredse, hverken med kvalitet eller indhold. 
 
Da det ikke lykkedes at finde en løsning og der stadig er usikkerhed om Dit Lokal TV vil sende i fremtiden 

og i hvilken form, har AaBN Signalforsyning valgt at opsige programmet pr. 31/12 2013. 
 
Programmet er derfor fjernet fra sendefladen. 
 

 

http://yousee.dk/mityousee?icid=bredbaandsforside_bund_mityousee


 

27/1-14 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Ordinær generalforsamling afholdes 
            Torsdag, den 13. marts 2014, kl. 19,30 på Biersted Kro 

                 Dagsorden: 
                 1. Valg af dirigent 
                 2. aflæggelse af beretning 
                 3. aflæggelse af regnskab 
                 4. fastsættelse af kontingent 
                 5. behandling af indkomne forslag 
                 6. Valg af bestyrelse: 
                     - ulige år afgår 3 
                     - lige år afgår 2 
                     og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
                 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
                 8. Eventuelt 
             Indkomne forslag skal være foreningen i hænde  
             senest den 5. marts 2014. 
 
                                Bestyrelsen 

 

 

14/3-14 
 

TV2 FRI VALGT IND I FULDPAKKEN 
 
TV2 Fri 
 
På antenneforeningens generalforsamling blev TV2 Fri, som har været på¨prøve siden maj 2013,  valgt 

ind,  
således at programmet fortsætter i fuldpakken. 
Fremover kan programmet også vælges som ekstrakanal fra både grundpakke og mellempakke. 
 
Du skal fortage en ny kanalsøgning, hvorefter programmet fremkommer på digital kanal nr. 22. 
 

 

12/12-14 
 

NY TV2 SPORTSKANAL 
 

TV 2 bebuder "puls, passion og personlighed" på ny sportskanal 

  

Nyt på TV 2's nye sportskanal vil være journalistiske magasinprogrammer og en legendarisk 

sportsquiz i dansk udgave. Og så lover TV 2 ellers særligt fokus på danske rettigheder og live-sport. 
 
 
TV 2 vil stadig ikke ud med, hvad den nye kanal skal hedde.  



 
Til gengæld vil TV 2 fortælle, at værts- og kommentatorholdet bl.a. kommer til at bestå af: Morten 
Ankerdal, Thomas Kristensen, Dennis Ritter, Jimmy Bøjgaard, Thomas Bilde, Stine Bjerre Jørgensen, 

Claus Elming og Flemming Toft.  
 
"Vi har fra starten troet på, at der var en plads i markedet til en sportskanal med det stærke fokus på 

danske rettigheder og med den puls, passion og personlighed, som er kendt fra TV 2's sportsdækning. 

Det er blevet bekræftet af de forhandlinger, TV 2 har haft med distributørerne, og vi er både stolte og 

ydmyge over, at TV 2's sportskanal allerede fra starten er den mest udbredte blandt de rene 
sportskanaler. Det forpligter," siger TV 2's sportschef, Frederik Lauesen.  
 
 
Sportsquiz med lang tv-historie  
 
Sportskanalen vil sende live-sport hver aften, og efter de direkte sportstransmissioner byder kanalen 
på journalistiske magasinprogrammer på ugens fem første dage og på nyheder fra TV 2 Sportscenter. 

Og så får danske tv-seere også for første gang en legendarisk sportsquiz på skærmen.  
 
TV 2 har nemlig købt rettighederne til BBC's sportsquiz-format 'A Question of Sport', der har kørt på 
BBC siden 2. december 1968 - altså i 46 år. TV 2 kalder programmet 'Sportsquizzen'; Claus Elming 

bliver programmets vært, og Lars Christiansen og Niclas Jensen er de faste holdkaptajner.  
 
"'Sportsquizzen' er en helt klassisk og underholdende quiz for sportsnørder og fans - som et spil Trivial 

Pursuit med kun orange spørgsmål. Claus Elming og de to holdkaptajner har hver uge besøg af fire nye 

gæster fra sportens verden, der dyster i viden om sport – både på hjemmebane i egen sport og på 

udebane i de andres sportsgrene," fortæller TV 2-redaktør på 'Sportsquizzen', Thomas Strøbech.  
 
I quizzen er der både klassiske runder med spørgsmål og svar - og runder med nogle af de bedste klip 

fra sportsarkiverne, hvor det gælder om at være ekstra opmærksom på detaljerne. Og i hvert afsnit 
går de to holdkaptajner også head to head.  
 
Blandt de mange gæster, seerne kommer til at møde i 'Sportsquizzen' i de kommende måneder, er 

Allan Simonsen, Lars Jørgensen, Rikke Møller Pedersen, Rolf Sørensen, Rikke Hørlykke, Casper 
Elgaard, Helge Vammen, Kenneth Carlsen, Kim Milton, Rikke Skov og Jason Watt. 
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GENERALFORSAMLING 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

Mandag, den 9. marts 2015, kl. 19,30 
på Biersted Kro 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. aflæggelse af beretning 
3. aflæggelse af regnskab 

4. behangling af indkomne forslag 
5. fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse: 
- ulige år afgår 3 
- lige år afgår 2 

og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde  
senest den 1. marts 2015. 

 
Bestyrelsen 
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BLAND DIN EGEN TV PAKKE – NU OGSÅ I BIERSTED 
 
Nu har vi i Biersted også mulighed for at benytte YouSee´s "Bland selv" tjeneste.  

Med den kan du: 

• Vælge imellem mere end 100 kanaler. 
• Skifte kanaler hver måned. 
• Få adgang til dem, via boks eller kortlæser. 

Besøg YouSee´s hjemmeside og Bestil her 
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ÅBENT HUS 
 
Antenneforeningen og YouSee inviterer torsdag den 9 april fra kl.1500 til 1900 til Åbent hus på Biersted 

Kro. 

Du har mulighed for en individuel gennemgang af din løsning TV-, bredbånd- og telefoni og der vil være 
masser af gode tilbud. 

Der er dækket op til en hyggelig eftermiddag/aften hvor vi byder på frikadeller og kartoffelsalat. 

Vi ses på Kroen. 
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NU TILBYDES 300 MB BREDBÅND 
 
 
Vores antennenet i Biersted har en teknologi med fremtid i. 
- 300 Mbit bredbånd er nu muligt. 
Vores forening er nu klar med 300 Mbit bredbåndshastighed for download. Dermed kan vi tilbyde alle 

medlemmer mulighed for at bestille eller opgradere til 300/60 Mbit hastighed til 399 kr./md. 
Regeringens målsætning om at alle husstande skal have adgang til minimum 100 Mbit i 

downloadhastighed inden 2020, bliver dermed overhalet af virkeligheden for vores foreninglangt før tid. 
Du kan bestille eller opgradere til 300Mbit på www.yousee.dk/foreningsbredbånd eller hos 
YouSee`s kundeservice 70 70 40. 
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NYT EUROSPORT DANMARK 

http://yousee.dk/tv/tv-pakker_og_kanaler.aspx?identify=1&icid=forside_hero2_bs-mellem-6-12-2015-SC
http://www.yousee.dk/foreningsbredb%C3%A5nd


 
Fra 1. juli 2015 bliver Canal 8 og Eurosport 2 slået sammen til én kanal. Den nye kanal samler indholdet 
fra begge kanaler og får navnet Eurosport Danmark. 
 
Eurosport Danmark giver jer det bedste fra Eurosport – på dansk. Her kommer I til at se 
sportsbegivenheder fra hele verden, blandt andet fodbold fra Serie A, Superligaen, Bundesligaen, Europa 

League og La Liga samt ATP tennis, speedway, ishockey fra Elitserien og UFC Live.  
 
Eurosport Danmark kan fra 1. juli findes på kanalplads 41 – samme plads som Eurosport 2 ligger på i 

dag. 
 
Mere spændende nyt: lancering af Eurosport 360  
I løbet af sommeren lanceres også Eurosport 360, som er syv eventkanaler. På web, tablets og 

smartphones supplerer Eurosport 360 både Eurosport og Eurosport Danmark med andre kameravinkler 

eller andre sportsbegivenheder, end dem der sendes på hovedkanalerne. 
 
Med de syv eventkanaler får du en helt ny og unik dækning af både større og mindre 

sportsbegivenheder. Og det er uanset om jeres beboere/medlemmer ønsker at se Tour de France fra 

helikopterperspektiv eller følge aktiviteterne i pitten til Formel 1. Man kan også se de 
sportsbegivenheder, som Eurosport ikke har plads til at sende på hovedkanalerne. Så kan man stadig 

følge Wozniacki, selvom hovedkanalen sender Williams. 
 
Vi stiller Eurosport 360 til rådighed for alle, der har en af Eurosports tv-kanaler, og kan ses 
påyouseeplay.dk eller på YouSee Tv & Film app’en. 
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TAG DIT TV MED DIG 
 

Tag dit tv med dig 
Med en tv-pakke hos os kan du se tv, lige som du har lyst til. Som noget nyt er det nemlig helt op til dig, 

hvor du vil se dine programmer. Og selvfølgelig, om du vil se dem på din mobil, tablet eller pc. Du 

bestemmer, og det koster ikke ekstra. Bare du er på nettet. 
  
Så nemt er det: 
  
Hent app’en 
App’en YouSee Tv & Film findes både til mobil og tablet. Vil du se tv på din pc, går du på tv.yousee.dk 
  
Log på 
For at logge på app’en eller tv.yousee.dk skal du have et YouSee Login. Du skal oprette dit login ved at 

bruge dit NemID. Det gør du på yousee.dk/opretlogin. Har du allerede oprettet et login, kan du bare 

bruge det. Er du i tvivl om noget? Få hjælp på yousee.dk/tvoveralt 
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YouSee slukker for de analoge tv-kanaler den 9. februar 2016 
 

Den 9. februar 2016 slukker YouSee endegyldigt for det analoge tv-signal. YouSee oplyser, at lukningen 

er nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastigheder og sikre, at 
kapaciteten rækker til det stigende streamingbehov. 
Hvad betyder det for dig med et ældre fjernsyn? 

http://youseeplay.dk/?elq=53c426adaaf9449d8003a9135d86adbc&elqCampaignId=228&elqaid=427&elqat=1&elqTrackId=9230a6e69d134748ad8dbbefc8816833
http://tv.yousee.dk/
http://tv.yousee.dk/
http://yousee.dk/opretlogin
http://yousee.dk/tvoveralt


Hvis du har et ældre fjernsyn, der kun kan modtage det analoge signal (hovedsageligt billedrørs-tv), vil 

du efter den 9. februar 2016 opleve sort skærm. 
Sådan undgår du sort skærm  

1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager her. Hvis ja, vil du kunne se 

kanalerne i den digitale version. Så skal tv’et blot indstilles rigtigt. Få hjælp til at indstille 

kanalerne korrekt på dit tv her 
2. Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig noget. Du 

vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil 
3. Køb et nyt digitalt fjernsyn 

  
Hvilke tv-kanaler er berørte af slukningen? 
Følgende analoge tv-kanaler slukkes i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kanaler: 
 DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3, Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4, TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV, Animal 

Planet, Discovery Channel, TV3 SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, National Geographic Channel, 
Nickelodeon, CNN, Disney XD, Cartoon Network, VH1 og BBC Brit. 
Alle tv-kanalerne fortsætter naturligvis og kan fortsat ses i en digital udgave. 
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Kanalomlægning 
 
Onsdag d.17-02-2016 vil en NY kanalsøgning være nødvendig og i den forbindelse skal du bruge et 

netværks-id, når du ser tv via en digitalboks eller hvis tv’et har en indbygget DVB-C modtager.  
Man vælger det netværks-id, som passer til tv-udstyret:  
Når man indstiller kanalerne på tv’et, skal man bruge netværks-id: 
100: Når tv’et har DVB-C og MPEG4-modtager 
                   100: Hvis man har en MPEG4-boks, som ikke er fra YouSee  
                         111: Hvis man selv har blandet sine kanaler (Bland Selv-pakke) 
              120: YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung). 

Du kan læse mere her på Yousee hjemmeside: 
 

https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/tv2016/find-dine-kanaler-igen 
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Se tv på en ny måde. Din måde. 
 
Måske ser du allerede dine tv-kanaler på din mobil, tablet og pc med YouSee app’en. Nu kan du nemt se 

det hele, dér hvor tv-oplevelsen er allerstørst. Nemlig på din store tv-skærm. 

Med den nye tv-boks fra YouSee får du endnu mere ud af din tv-pakke – og din tv-skærm. Du kan pause, 
hvis du bliver forstyrret. Starte forfra, hvis du får tændt for sent. Gå tilbage i tiden og finde det, du ikke 

nåede at se. Og du kan optage, så du kan gemme det bedste for altid. Læs mere her..... 
Vores forening har en boksaftale med YouSee 
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FM RADIO FORSVINDER 
 

http://yousee.dk/tv/tv-testen.aspx
http://kundeservice.yousee.dk/tv/funktioner-og-brug/indlaes-tvkanaler/generel-indlaesning-af-kanaler
https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/tv2016/find-dine-kanaler-igen
https://yousee.dk/lp/tv-boks.aspx


 

VI GØR KLAR TIL NÆSTE GENERATION AF BREDBÅND 
  

Fra februar 2017 slukker vi for FM radio-signalet fra dit radiostik til dit stereoanlæg, men du vil stadig 

kunne høre radio. 

Læs mere her på www.yousee.dk/tv2017 
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GENERALFORSAMLING 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

Torsdag, den 9. marts 2017, kl. 19,30 
på Biersted Kro 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. aflæggelse af beretning 
3. aflæggelse af regnskab 

4. behandling af indkomne forslag 
5. fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse: 
- ulige år afgår 3 
- lige år afgår 2 

og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde  
senest den 28. februar 2017 

Bestyrelsen 
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GIGASPEED BLIVER NU EN REALITET I BIERSTED 

LEVERET AF DIN LOKALE ANTENNEFORENING. 
Biersted Antenneforening har i samarbejde med Antenneforeningerne i Birkelse/Ryå, Nørhalne og Sulsted 

underskrevet en Gigaspeed aftale med YouSee. 

Det betyder, at vi her i Biersted nu begynder på en teknisk opgradering og modernisering af 

antenneforeningens anlæg, hvilket gør os i stand til at udnytte fremtidens muligheder inden for stabil og 
højhastighedsbredbånd helt op til 1 Gbit (1000 Mbit) allerede i år og senere endnu højere hastigheder. 

I Biersted Antenneforening har vi altid bestræbt os på at levere et produkt der er up to date og dermed 

også kan klare de stadig stigende behov der stilles til hastighed og båndbredde. Vi er derfor stolte over 

aftalen, der nu er kommet i hus efter næsten 2 års forhandlinger med YouSee og dermed kan vi sikre 
nuværende og kommende medlemmer højhastigheds bredbånd og tv i fremtiden til konkurrence dygtige 

priser. 

Vores aftale med YouSee vil i fremtiden også åbne op for mange fordele for medlemmerne i form af 

samlerabatter og mange teknologiske muligheder. 
I Biersted Antenneforening vil vi glæde os sammen med vores medlemmer til en lys fremtid i en by hvor 

foreningslivet og sammenholdet skal bære byen frem i de næste mange år.    

http://www.yousee.dk/tv2017
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GIGASPEED BLIVER NU EN REALITET I BIERSTEDLEVERET AF DIN 
LOKALE ANTENNEFORENING. 
 
Biersted Antenneforening har i samarbejde med Antenneforeningerne i Birkelse/Ryå, Nørhalne og Sulsted 
underskrevet en Gigaspeed aftale med YouSee. 

Det betyder, at vi her i Biersted nu begynder på en teknisk opgradering og modernisering af 

antenneforeningens anlæg, hvilket gør os i stand til at udnytte fremtidens muligheder inden for stabil og 

højhastighedsbredbånd helt op til 1 Gbit (1000 Mbit) allerede i år og senere endnu højere hastigheder. 
I Biersted Antenneforening har vi altid bestræbt os på at levere et produkt der er up to date og dermed 

også kan klare de stadig stigende behov der stilles til hastighed og båndbredde. Vi er derfor stolte over 

aftalen, der nu er kommet i hus efter næsten 2 års forhandlinger med YouSee og dermed kan vi sikre 

nuværende og kommende medlemmer højhastigheds bredbånd og tv i fremtiden til konkurrence dygtige 
priser. 

Vores aftale med YouSee vil i fremtiden også åbne op for mange fordele for medlemmerne i form af 

samlerabatter og mange teknologiske muligheder. 

I Biersted Antenneforening vil vi glæde os sammen med vores medlemmer til en lys fremtid i en by hvor 
foreningslivet og sammenholdet skal bære byen frem i de næste mange år. 
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YouSee lancerer Netflix på tv-boksen 
 
Den populære streamingtjeneste Netflix får fremover en kanalplads på YouSee’s nyeste tv-boks (Humax). 

Helt på linje med de traditionelle tv-kanaler. Og man vælger selv, hvilken kanalplads det skal være. Er 

man derfor YouSee-kunde, og har et Netflix-abonnement, kan man zappe lige så hurtigt til ”House of 

Cards” på Netflix som til ”X-Factor” på DR1, når man skal beslutte sig for, hvad aftenens underholdning 
skal bestå. 
 
Når man først har logget ind i Netflix via tv-boksen, lagres login-oplysningerne, og derfor åbner Netflix, 
så snart man zapper hen på kanalpladsen. Som noget andet unikt, kommer Netflix’ indhold til at ligge 

under tv-boksens menupunkter Film, Serier og Børn på lige fod med andet indhold fra YouSee, og 

dermed bliver Netflix integreret med det almindelige tv-indhold. 
 
”Nu får vores kunder adgang til al den bedste underholdning ét sted. I den nye opsætning kan vores 

kunder zappe direkte fra DR eller TV 2 til Netflix, og dokumentarer, børneunderholdning, stand-up, serier 

og film fra Netflix bliver en integreret del af indholdet på lige fod med de traditionelle tv-kanaler. Det er 

en funktion, som mange af vores kunder har efterspurgt," fortæller Jacob Mortensen, der er direktør for 
tv og bredbånd i YouSee. 
 
Streaming og tv går hånd i hånd 
For rigtig mange danskere er både traditionelt tv og streaming en vigtig del af den daglige 

underholdning.  
 
”Det her er fremtiden for tv. Det handler ikke længere om enten streaming eller traditionelt tv. De to ting 
går hånd i hånd og beriger hinanden. Vores rolle er at gøre kvalitetsindhold let tilgængeligt for vores 

kunder. Derfor er jeg rigtig glad for, at Netflix, som er danskernes foretrukne streamingtjeneste, går 

sammen med os om at levere indholdet på en måde, der matcher vores kunders underholdningsvaner”, 



siger Jacob Mortensen. 
 
Sådan kommer du i gang 

4. Afbryd strømmen til din tv-boks i 5 sekunder, for at få den nye opdatering. 
5. Gå ind i Indstillinger, og vælg Kanalsortering via menu’en på din fjernbetjening. 
6. Find Netflix, og placér den på den kanalplads, du foretrækker.  
7. Forlad menuen, og find Netflix på den ønskede kanal. 
8. Log ind på din Netflix-konto. Men kun første gang. Herefter husker boksen dit login.  

       SE VIDEO HER ..... 
 
 

 

18/4-17 
 

Tv-kanalen TCM lukker og erstattes med Viasat Series 
 

Fra den 1. juni 2017 er det ikke længere muligt at se tv-kanalen TCM. Turner Broadcasting System, som 

ejer TCM, har besluttet at lukke kanalen i hele Norden. 
  
Hvad betyder lukningen af TCM? 
Beboere/medlemmer, som har TCM i tv-pakken, kan fremover ikke se kanalen. Derfor lægger vi en ny 
kanal i Fuldpakken den 1. juni. Den hedder Viasat Series og viser et bredt udvalg af tv-serier inden for 

både spænding, krimi, komedie og drama fx NCIS, Seinfeld, Dexter og Californication. Ændringen sker 

automatisk og Viasat Series får kanalplads 65 (som TCM har i dag). 
  
TCM som Ekstrakanal 
Beboere/medlemmer, som i dag har tilkøbt TCM som en ekstrakanal, skal ikke gøre noget. Vi sørger for 

at opsige aftalen om denne ekstrakanal med virkning fra den 1. juni 2017. 
  
TCM som valgfri tv-kanal (Bland Selv-pakke) 
Beboere/medlemmer, som i dag har valgt TCM som en af de valgfri kanaler, skal inden den 20. maj 

vælge en ny kanal, hvis det skal virke fra den 1. juni. De kan få hjælp til at skifte tv-kanal på 
yousee.dk/skiftkanal. 
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Sikkerhed fremfor underholdning 
 

Vigtigheden af at være beskyttet, når man færdes på internettet, betyder at underholdningen i vores 
bredbåndspakker erstattes med sikkerhed. 
C More og Film & Seriepakken er derfor ikke længere er en del af vores nye bredbåndspakker.  
Alle hastigheder i de nye bredbåndspakker får inkluderet en YouSee Sikkerhedspakke. Med YouSee 

Sikkerhedspakken kan du bl.a.: 
• Beskytte børnene på nettet 
• Gå på netbank uden bekymringer 
• Få effektiv antivirus 
• Shoppe trygt og sikkert online 

Der følger 3 licenser med.  
Eksisterende kunder beholder deres nuværende indhold som fx C More og der sker ingen 

ændring i deres pris. 
 
 

 

https://vimeo.com/199862589/dee8c25af2
https://kundeservice.yousee.dk/tv/funktioner-og-brug/skift-af-valgfrie-kanaler
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Nu kan du høre Radio på YouSee Tv-boksen 
 

Medlemmer med den nye YouSee Tv-boks kan nu høre radio via tv-boksen. 
Radioen findes under menupunktet ’Apps’ i tv-boksens hovedmenu. Her kan man også markere sine 

foretrukne radiostationer som favoritter, så man hurtigt kan afspille dem ved at trykke på Play-knappen. 

Når radioen spiller, går skærmen automatisk i sort efter et minut – og vækkes igen ved at trykke på en 

vilkårlig knap på fjernbetjeningen.  
Hør radio uden tv’et er tændt 

For nogle er det også muligt at høre radio uden tv’et er tændt. Bruger man eksterne højtalere – og ikke 

fjernsynets indbyggede højtalere – kan fjernsynet nemlig slukkes, og lyden afpilles direkte i højtalerne. 

Det er også nemt at skifte mellem favoritkanalerne ved at bruge programknapperne (p+/p-) – uden at 
tænde for tv’et. Man stopper radioen ved at slukke for tv-boksen. 

 Læs mere her .... 
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BIERSTED ANTENNEFORENING ØNSKER SINE MEDLEMMER EN RIGTIG 

GOD SOMMER 
 

Kære medlemmer af Biersted Antenneforening.  
Vi vil fra Biersted Antenneforening ønske alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi vil efter 

sommerferien gå i gang med at opgradere og optimere vores net her i byen, således at det bliver helt up-

to-date. Dette vil betyde at vi mere stabilt net og samtidig gør vi nettet klar til 1000 MB også kaldet 

Gigaspeed senere på året. 
Vi kan konstatere at nogen har haft nogle problemer med nettet, disse problemer vil vi minimere med 

moderniseringen af nettet. 
Mange problemer har dog skyldtes det trådløse netværk rundt omkring i hjemmene, hvor meldingerne 

har været udfald, ikke den hastighed som man forventede m.m. 
Trådløs netværk er en udfordring, hvor placering af Modem, Indstråling, for mange trådløse enheder 

tilkoblet, trådløst netkort ikke optimeret til den hastighed man har m.m. 
Hvis man oplever at man ikke har den hastighed man betaler for på en trådløs enhed, kan det skyldes en 

de de ovenstående fejlmuligheder, det kan derfor anbefales at man tilkobler en PC med et netkort der 
kan håndtere den hastighed man har valgt, med en fast forbindelse til routeren og laver en 

hastighedstest. 
Oplever man at man periodisk ikke kan komme på nettet på en trådløs enhed kan det skyldes en af de 

ovenstående fejl. Har man mere end 10  enheder tilkoblet trådløst anbefales det at udvide med f.eks 
Access punkt eller router der kan håndtere mere end 10 enheder. Mange tror ikke de har 10 enheder, 

men tænk på mobiltelefoner, pc´er, tablets, Ipads, Printere, Netradioer, Cromecast, AppleTV, TV, 

Stereoanlæg, Sonos, X-Box, Playstation, Alarmer ,vejrstationer og meget mere som kan være koblet 

trådløst på .  
Det kan altid være en god idé at tænde og slukke for sit modem en gang imellem for at nulstille dette.  
Læs evt. mere her om hvad du kan gøre 
Skulle du alligevel opleve en fejl, vil vi gerne at du på går ind på vores hjemmeside 

bierstedantenneforening.dk og bruger proceduren som står beskrevet i Fejl og Hjælp. 
Vi gør opmærksom på at vi anvender Yousee som leverandør, men at Yousee også leverer via 

Telefonstikket, hvilket vi ikke har noget med at gøre.  
Endnu engang rigtig god sommer og husk de muligheder du har for at tage dine TV kanaler med dig ud i 

sommerlandet. 
  
De bedste sommerhilsner fra din Lokale Antenneforening 
Biersted Antenneforening 
En del af foreningslivet i Biersted 
 

https://kundeservice.yousee.dk/tv/radio-paa-tvboks
https://kundeservice.yousee.dk/bredbaand/installation-og-opsaetning/gode-raad-til-wifi-og-placering-af-router
http://www.bierstedantenneforening.dk/index.php?side=112
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Nu åbner Yousee for Wi-Fi opkald og tale på 4G 
  
Yousee´s mobilkunder kan nu ringe via deres Wi-Fi, og det er en stor hjælp, hvis man oplever dårlig 

indendørs mobildækning. Samtidig får de endnu bedre dækning på 4G-nettet når de er på farten. Yousee 

har nemlig åbnet for to nye teknologier. 
  
Læs meget mere her. 
 

 
 

9/1-18 
 

DEN ÅRLIGE KANALOMLÆGNING OG NYE KANALER 
 
Torsdag den 8. februar 2018 kan du opleve kortere afbrydelser af dit tv-signal mellem kl. 01.00 om 

natten og kl. 10.00 om morgenen. Her får du nemlig en ny kanal med i din tv-pakke. Samtidig ændrer vi 

lidt på rækkefølgen af enkelte kanaler. 
Er du i tvivl om, hvad det betyder for dig, kan du læse mere her . Her finder du også vejledninger til at 
genfinde dine tv-kanaler, hvis du oplever problemer efter kl. 10.00. 
Med kanalomlægningen får medlemmer med en Grund-, Mellem- eller Lille Tillægspakke tv-kanalen, nu 

også Comedy Central i deres tv-pakke. 
Medlemmer med en Fuldpakke eller en Tillægspakke vil de få Nick Jr., som den nye kanal i deres tv-
pakke. 
 

 

 

17/1-18 
 

Grundpakken får underholdning 
 
Alle medlemmer/beboere med kun en Grundpakke har nu mere underholdning i deres tv-pakke. De har 

nemlig fri adgang til YouSee Film og Serier med alt fra store blockbustere, romantiske komedier, 

actionfilm og meget mere. De har adgang til udvalgte film i de mest populære genrer, velkendte titler og 

mere kunstneriske, prisbelønnede mesterværker. 
 

 

 

29/1-18 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

Torsdag, den 15. marts 2017, kl. 19,30 
på Biersted Kro 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. aflæggelse af beretning 
3. aflæggelse af regnskab 

4. behandling af indkomne forslag 
5. fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse: 

https://kundeservice.yousee.dk/mobil/wifi-opkald/wifi-opkald
https://kundeservice.yousee.dk/fremtidens-tv/kabel-tv?cid=emb_multiple_diverse_ForeningsKalm_email_u4217&knr=&spMailingID=2693073&spUserID=OTU5MTI1MzgzNQS2&spJobID=930933589&spReportId=OTMwOTMzNTg5S0


- ulige år afgår 3 
- lige år afgår 2 

og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde  
senest den 7. marts 2018 

Bestyrelsen 

 

 
 

11/2-18 
 

FREMTIDEN ER KOMMET TIL BIERSTED : BLAND SELV TV-KANALER OG 

STREAMINGTJENESTER  
 

Biersted Antenneforening og Yousee  tilbyder en unik Bland Selv-løsning, så du selv kan vælge, hvilke tv-
kanaler og streamingtjenester du vil have i din tv-pakke. Vi har et stort udvalg af danske og udenlandske 

tv-kanaler og alle de bedste streamingtjenester som HBO Nordic, Viasat Film og C More, så du altid har 

adgang til en lang række programmer inden for nyheder, sport, kultur, film, serier og meget mere. Du 

kan frit udskifte dine kanaler og streamingtjenester, når det passer dig – uden det koster ekstra. 
Med YouSee Tv-boksen får du også nem og hurtig adgang til et stort udvalg af de bedste lejefilm inden 

for alle tænkelige genrer. Og med YouSee Premiere får du også fri adgang til en premierefilm hver måned 

med din YouSee Tv-boks, som du kan se, når du vil – og ligeså mange gange, du vil. 
Læs meget mere her om det nye produkt som du kan få i Biersted Antenneforening 
 

 

 

15/2-18 
 

 

SPÆNDENDE FORÅR I VENTE FOR MEDLEMMER I BIERSTED 
ANTENNEFORENING 
  
Kære Biersted Borger. 
  
Hold øje med Jeres postkasse inden for de næste 14 dage. Vi kan love at der er godt nyt fra Biersted 

Antenneforening - jeres lokale leverandør. Der vil også være en dato, hvor du kan komme ned i Dagli´ 
Brugsen Biersted. Her vil Biersted Antenneforening og YouSee vise dig, hvilke nye muligheder og fordele 

du har som medlem af Biersted Antenneforening.  
  
En investering på 3 millioner i Biersted Antenneforenings net er snart færdig. Det betyder at et meget 
spændende forår er i vente for medlemmerne, og vi kan allerede nu løfte sløret for de første nyheder. 
  
Biersted Antenneforening og YouSee tilbyder en unik Bland Selv-løsning, så du selv kan vælge, hvilke tv-
kanaler og streamingtjenester du vil have i din tv-pakke. Vi har et stort udvalg af danske og udenlandske 

tv-kanaler og alle de bedste streamingtjenester som HBO Nordic, Viasat Film og C More, Den danske 

filmskat og Min Bio, så du altid har adgang til en lang række programmer inden for nyheder, sport, 

kultur, film, serier og meget mere. Du kan frit udskifte dine kanaler og streamingtjenester, når det 
passer dig – uden det koster ekstra. Og samtidig fravælge det du ikke ønsker at se.  
Kom også og se den nye 4K TV-boks, med optagelser i skyen, masser af arkiv, start forfra, spol, sæt på 

pause. m.m. til en pris på kun 30 kr. om måneden.  
  

https://yousee.dk/tv.aspx


Senere på foråret er der på Bredbåndssiden virkelig også spændende nyheder på vej fra Biersted 

Antenne forening: 1000 MB internet og symmetriske hastigheder. Alt sammen til priser der tåler 
sammenligning med øvrige udbydere. Dette er bare nogle af nyhederne, og der kommer flere.  
  
Vi håber at mange vil tage godt imod de nye muligheder. 
 
 

 

22/2-18 
 

Kom og Mød din Lokale Antenneforening i Dagli ´Brugsen Biersted 
torsdag d. 1 Marts fra kl 10-18 
 
Her kan du høre om alle de spændende nyheder Biersted Antenneforening kan tilbyde dig allerede nu 

men også i løbet af foråret. 
Den største nyhed er, at du nu selv kan blande din TV-pakke med både Streamingtjenester og Tv-
kanaler. Det er allerede nu muligt oven på grundpakken, at vælge mellem 56 kanaler og 5 

Streamingtjenester, men YouSee er i fuld gang med at få flere streamingtjenester om bord. Og du kan 

ændre indholdet i din tv-pakke, lige når du vil. Starter der fx en ny serie på HBO Nordic, eller skal dit 

fodboldhold spille på en kanal, du ikke har, kan du let skifte indholdet i din pakke ud. Og de ændringer 
du har valgt, slår allerede igennem inden for en time. 
 
Du kan også komme ned og høre om den nye 4K TV boks, Med denne boks har du fri adgang til masser 
af film og serier uden det koster ekstra. Du har også adgang til Yousee´s store arkiv, sætte udsendelse 

på pause, starte forfra. Og boksen fås til en særdeles attraktiv foreningspris. 
 
Biersted Antenneforening er vi ved at lægge de sidste hænder på en storstilet modernisering af Antenne 
nettet i Byen. Vi har etableret fiberforbindelser fra vores backbone net og hovedstationer ud til 8 ”øer” i 

Biersted. Dette betyder at fiberen fra antenneforeningen allerede nu er inden for et par hundrede meter 

fra alle husstande. Og da vi bruger den nyeste teknologi kan vi bruge coax kablet resten af vejen ud til 

medlemmerne., og her kan vi kan tilbyde op til 1000 mb, og symmetriske hastigheder, så snart vi får det 
sidste på plads. 
 
Allerede nu kan du få symmetriske hastigheder på op til 50 mb, men så snart vi er helt færdig med 
ombygningen her i foråret går vi videre opad. Og dette bliver med priser der er særdeles konkurrence 

dygtige. 
 
Men ikke nok med det, der er flere fordele på vej til dig som medlem af Biersted Antenneforening. 
 
Vel mødt, Vi glæder os til at hilse på dig og vise mulighederne og fremtiden. 
 
 

 

7/3-18 
 

NU KAN DU STREAME ALT INDHOLD I DIN TV_PAKKE I HELE EU 
 

Fra den 1. april kan du som medlem af Biersted Antenneforening streame alt indhold i din tv-pakke i hele 

EU. Så kan du både følge danske fodboldlandskampe, se næste afsnit af yndlingsserien samt holde sig 
opdateret på de lokale nyheder, selvom de fx slikker sol ved den franske riviera. Også YouSee Musik er 

tilgængelig på rejser i EU. Du skal blot logge på via web eller app. 
 
Muligheden for at tage tv-pakken med til andre EU-lande er et resultat af nye EU-regler. Ved at ophæve 

geoblokering, giver det alle europæiske forbrugere adgang til deres indholdstjenester i hele EU. Vi hilser 

tiltaget hjertelig velkommen, da det kommer vores kunder til gode. 



 
Mange har allerede benyttet sig af muligheden for at mikse tv og streamingtjenester i det nye Bland 
Selv-koncept, og det bliver selvfølgelig også muligt at streame serier fra fx HBO Nordic og Viaplay via 

YouSee fra den 1. april. 
 

 
 

18/3-18 
 

GENERALFORSAMLINGEN 18 
 

Biersted Antenneforening afholdt d. 15 Marts generalforsamling på Biersted Kro, hvcor der var mødt 67 

af foreningens medlemmer op for at høre beretning, regnskab og ikke mindst for at hygge sig over en 

ostemad og en kop kaffe.  
Du kan læse mere her 
 

 

 

4/6-18 
 

TAG HELE DIN UNDERHOLDNINGSPAKKE MED DIG PÅ FERIE 
 
Skal du på ferie, kan du som kunde hos YouSee, tage al din underholdning med, når du rejser i Danmark 

og indenfor EU. Det betyder, at du kan streame live-tv og de film og serier, der hører med i dit YouSee 

Tv-abonnement, når du besøger et af de 28 EU-lande. Har du adgang til YouSee Musik, så kan du 
selvfølgelig også lytte løs til dine yndlingssange. 
Og du behøver ikke at pakke en ekstra kuffert for at få det hele med. Du skal bare have YouSee Tv & 

Film-appen for at få adgang til dine tv-kanaler og streamingtjenester på din mobil eller tablet. Så uanset 

om du er i badetøfler eller skistøvler, kan du bare læne dig tilbage og streame de favoritprogrammer, du 
også ser derhjemme. 
Læs mere ved at klikke her 
 

 
 

4/6-18 
 

SE DANSK VM-FODBOLD I 4K  
• Den midlertidige 4K-kanal er etablereret i et samarbejde med TV 2. Det er derfor kun kampene 

fra TV 2, og altså ikke de kampe som sendes på DR, man kan se her. I forhold til det danske 

landshold drejer det sig i første omgang om kampene mod Peru og Australien, mens kampen 

mod Frankrig sendes på DR. 
• Kanalen bliver tilgængelig for alle kunder med den nye 4K tv-boks, men for at kunne se VM i 4K 

skal de også have et tv, der understøtter 4K. 
• Tv-kunderne kan finde kanalen på deres tv eller tv-boks et stykke tid inden VM går i gang, men 

der vil kun blive sendt live, når TV 2 sender VM-kampe fra Rusland. 
• Alle kabel-tv-kunder kunder kan bestille den nye 4K tv-boks. Den koster fra 30 kr. om måneden. 
• Der er ikke ekstra betaling for at få adgang til 4K-kanalen.  

Læs mere ved at klikke her 
 
 

 

10/6-16 
 

1000 MB, besøg af Yousee-Bilen og rigtig god sommer 

http://www.bierstedantenneforening.dk/index.php?side=41
https://kundeservice.yousee.dk/abonnement/eustreaming
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/3/yousee-se-sommerens-vm-kampe-i-4k-2388983


 

Det har været længe undervejs, men nu er det, at vi med stolthed, efter lang tids arbejde, og en 
ombygning af nettet i Biersted til over 2 millioner kr. kan præsentere et 100 % up-to-date net. Et net der 

fremtidssikret på såvel Bredbånd som på TV-siden.  
I de kommende dage vil der i Jeres postkasse komme et brev fra din lokale Antenneforening, hvor vi vil 

præsentere nye bredbåndsprodukter med symmetriske hastigheder og helt op til 1000MB, alt dette til 
særlige foreningspriser. 
YouSee bilen vil komme ned til Dagli Brugsen d. 14 juni fra kl. 1000 til kl. 1800, hvor I kan høre om og 

bestille de nye bredbåndsprodukter, de meget populære Bland selv produkter, hvor man selv kan vælge 

tv-kanaler og streamingtjenester.  
Har man andre spørgsmål til Antenneforeningen eller YouSee er de selvfølgelig også meget velkomne 

denne dag. 
Biersted Antenneforening har været i Biersted i 42 år og har hele tiden fulgt med tiden med nye 

produkter. Og det stopper ikke her. Vi vil fortsat arbejde benhårdt for medlemmerne. 
Antenneforeningen har gennem alle årene bakket op om lokalsamfundet og de lokale foreninger i 

Biersted. Vi mener det er vigtigt at værne om og støtte det lokale foreningsliv i Byen, hvis vi fortsat skal 

have et godt lokalsamfund på sigt til glæde for såvel ung som gammel. Vi både tror og håber på den 

store opbakning i lokalsamfundet Biersted også i fremtiden. 
Med dette vil vi ønske alle i Biersted en rigtig god sommer. 
De bedste sommerhilsner Fra Din Lokale Antenneforening 
Biersted Antenneforening – En del af foreningslivet i Biersted 
 
 

 

16/6-18 
 

Nye streamingtjenester i Bland Selv 
 
Som de første i Danmark kan vi nu lancere tre streamingtjenester baseret på tv-indhold, 

National Geographic+, Disney Channels XTRA og Nick+. 
 
Streamingtjenesterne er en del af Bland Selv-løsningen, hvor man kan mikse tv og streaming. 

Og fra i dag kan jeres beboere og medlemmer således blande endnu mere underholdning i tv-

pakken. 
 
De tre nye streamingtjeneste tilbyder et stort udvalg af dokumentarer og serier samt masser 

af underholdning for børn. Streamingtjenesterne er baseret på indholdet fra tre tv-kanaler, 
men har langt mere indhold, end hvis man kun havde tv-kanalerne. Det gør det bl.a. muligt at 

se flere sæsoner af en aktuel serie eller dokumentarprogrammer udvalgt efter temaer – ikke 

sendetidspunkt. 
• Hver af de nye streamingtjenester kan tilvælges for 3 point og kan ses via YouSee tv-boksen, Tv 

& Film-app'en og web via tv.yousee.dk. 
  

• Har jeres beboere/medlemmer allerede blandet tv-kanalerne i deres Bland Selv-løsning får de 

automatisk adgang til alt indholdet i den pågældende streamingtjeneste. Har man fx blandet tv-

kanalerne National Geographic, Nat Geo People og Nat Geo Wild, i sin Bland Selv-pakke, åbnes 
der automatisk for adgang til National Geographic+. 

• Beboere og medlemmer med en Fuldpakke vil i løbet af de kommende måneder få adgang til 

streamingtjenesterne National Geographic+ og Disney Channels XTRA, i det de 6 tv-kanaler i 

streamingpakken er en del af YouSee’s Fuldpakke. 
 

 

 

22/6-16 
 



Er du Coop medlem og har du mobil abonnemet kan du få rabat ved 

Yousee 

 
 
Klik på billedet for at læse mere 
 

 

 

21/8-18 
 

NYE BREDBÅNDSPRISER 
 
Kære medlemmer. 
Vi håber I alle har haft en rigtig god sommer. Vi har I Biersted Antenneforening haft travlt med de sidste 

dele af vores opgradering af nettet. Dette betyder at vi kan tilbyde vores medlemmer symetriske 

hastigheder helt op til 500 MB og vil man længere op har vi også et produkt der hedder 1000/500 mb. 
Alle produkter er med Sikkerhedspakke og Trådløst modem. Altsammen til meget fordelagtig og 

konkurrence dygtige priser.  
Vi har også haft godt salg i Bland selv TV, som giver dig valgfrie kanaler eller streaming tjenester udover 

grundpakken. 
Og der er mere spændende på vej i efteråret. 
Se de nye bredbåndspriser her 
 

 
 

1/9-18 
 

Stream din tv-pakke direkte fra Apple TV 
 
Tv-boksen er for mange en naturlig del af tv-pakken. Der er dog også en del af  medlemmerne, der vil 

bruge f.eks. Apple TV til at streame deres underholdningspakke, og derfor har Yousee udviklet en app til 

Apple TV. Vi er nu klar til at lancere den efterspurgte app, som bliver tilgængelig for medlemmerne i 
næste uge. 
 
I september måned kommer der også en app til LG TV. Dermed får jeres beboere og medlemmer 
mulighed for selv at bestemme, om de vil have den fulde tv-oplevelse via tv-boksen eller den virtuelle 

oplevelse via apps. 
 

 
 

4/9-18 

http://www.bierstedantenneforening.dk/_files/bredbaandspris01012018.jpg


 

STREAM TV-PAKKEN DIREKTE VIA APPLE TV 
 

Tv-boksen er for mange kunder en naturlig del af tv-pakken og giver bl.a. mulighed for at gemme 

favoritprogrammer iskyen. Der er dog også en del kunder, der hellere vil bruge f.eks. Apple TV til at 
streame deres underholdningspakke, og derfor har YouSee nu udviklet en app til Apple TV. Inden længe 

kommer der også en app til LG TV. 
”Selvom vi streamer på livet løs, vil vi stadig gerne have den store skærmoplevelse, og vi kan se, at tv’et 

helt klart er den mest populære streaming-platform. Vores kunder skal kunne se tv, som det passer dem 
bedst, og vi har oplevet en høj efterspørgsel efter en app til Apple TV. Nu er vi klar til at lancere den 

efterspurgte app, som bliver tilgængelig for alle vores kunder fra i dag, og senere i september lancerer vi 

også en app til LG,” siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee, og tilføjer, at kunderne samtidig får 

mulighed for selv at bestemme, om de vil have den fulde tv-oplevelse via tv-boksen eller den virtuelle 
oplevelse via apps. 
Med app’en får kunderne adgang til en tv-oplevelse, som de kender fra deres tv-boks. 
Læs mere her 
 
 

 

6/9-18 
 

Kom og Mød din Lokale Antenneforening og YouSee i Dagli ´Brugsen 
Biersted torsdag d. 13 september fra kl 10-18 

  
Nye Bredbåndsprodukter 

 Nye muligheder med TV-Boksen 

 Nye Streaming Tjenester 
 Bland Selv 

 Fordelsprogrammet YouSee More 

 Nye Apps 

 Der vil på dagen være mulighed for at bestille de nye tjenester/produkter 
   

Mvh Biersted Antenneforening- En del af foreningslivet i Biersted 

 

 
 

11/9-18 
 

Har du den nyeste TV-boks fra Yousee, så har du muligheden for at få 

Youtube ind på en kanalplads. 
 
Nu kan man let zappe forbi YouTube, når det skal besluttes, om aftenens underholdning skal bestå af den 

nyeste video fra Rasmus Brohave eller ”Den store bagedyst”. YouTube, der ifølge DR Medieforskning er 

den mest brugte streamingtjeneste i Danmark, bliver nemlig en integreret del af YouSee’s tv-bokse. 
”YouTube får fremover en kanalplads på linje med de traditionelle tv-kanaler på YouSee’s nyeste tv-

bokse, og kunderne vælger selv, hvor YouTube skal ligge. Det betyder, at vores kunder kan zappe 
direkte fra DR eller TV 2 til YouTube, og det er jeg sikker på især de yngste medlemmer af familien vil 

sætte stor pris på,” siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee. 
Læs mere her 
 
 

 

27/10-18 
 

STREAM YOUSEE TV PAKKE DIREKTE PÅ LG TV 

https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/9/stream-tv-pakken-direkte-via-apple-tv13472116
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/9/nu-flytter-youtube-ind-paa-yousees-tv-boks13477972


 

En fjerdedel af de danske husstande har et LG TV, og derfor lancerer YouSee nu en tv- og film-app til alle 
LG-fjernsyn fra omkring 2015 og frem. Med den nye app er det ikke længere nødvendigt at koble 

fjernsynet til et tv-stik for at se Vild med Dans eller ugens fodboldbrag på et ekstra tv i den anden ende 

af huset. 
Læs mere her 
 

 

 

21/11-18 
 

NYE STREAMINGTJENESTER I BLAND SELV 
 

Nu udvider Yousee med to nye streamingtjenester: FOX+ og Nordisk Film+ og dermed bliver det muligt 

at vælge mellem 10 forskellige streamingtjenester i Bland Selv. 
 
Dette giver medlemmerne i Biersted Antenneforening endnu større valgfrihed og fleksibilitet samt 

mulighed for at vælge den underholdningspakke, de ønsker. 
Med Bland Selv kan man nu blande følgende10 streamingtjenester: 
 
Viasat Film inkl. Viaplay, HBO Nordic, C More, Nordisk Film+, FOX+, Dansk Filmskat, Nick+, Min Bio, 
Disney Channels XTRA og National Geographic+ 
 
Hver af de to nye streamingtjenester kan tilvælges for 4 point og kan bl.a. ses via YouSee tv-boksen, Tv 

& Film-app'en og web via tv.yousee.dk. 
 Læs mere her... 
 

 

 

5/12-18 
 

NETFLIX I BLAND SELV 
 
Biersted Antenneforenings medlemmer med Bland Selv kan tilvælge Netflix fra den 5. december og kan 

frit vælge mellem alle tre Netflix-abonnementer (Basis, Standard og Premium) og nyde godt af de 

velkendte Netflix-fordele, som muligheden for at se Netflix på alle platforme samt at fravælge tjenesten, 

når man har lyst. YouSee-kunder uden Bland Selv får også en ekstra fordel i kraft af det nye samarbejde, 
da de nu kan betale deres Netflix-abonnement via deres YouSee-regning.  
Med Bland Selv kan man nu blande følgende 11 streamingtjenester: 
 
Netflix, Viasat Film inkl. Viaplay, HBO Nordic, C More, Nordisk Film+, FOX+, Dansk Filmskat, Nick+, Min 
Bio, Disney Channels XTRA og National Geographic+ 
Læs mere her...... 
 

 

 
12/12-18 
 

Glædelig Jul og Godt Nytår 
 

Biersted Antenneforening vil gerne ønske alle Biersted Borgere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, 
med tak for den store opbakning vi som lokal forening har fra byens borgere. 

https://tdcgroup.com/da/news-and-press/news-and-press-releases-list/2018/10/stream-hele-yousees-tv-pakke-direkte-fra-lg-tv13562981
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/news-and-press-releases-list/2018/11/yousee-lancerer-to-nye-streamingtjenester13564306
https://tdcgroup.com/da/news-and-press/nyheder-og-pressemeddelelser/2018/12/yousee-og-netflix-udvider-samarbejdet13565073


2018 har været et helt fantastisk og også meget aktivt år i foreningen. Vi blev færdig med vores store 

Gigaspeed projekt, hvilket betyder at vi har fået et topmoderne net, hvor vi kan nu tilbyde medlemmerne 
hastigheder på op til 1000 mb, og endda til meget konkurrence dygtige priser.  
Vores Bland Selv pakker med Streaming er blevet meget attraktive og er løbende blevet udvidet med nye 

streamingtjenester gennem hele året og tæller nu 11 Streaming tjenester. Senest er Nordisk film, Fox+ 

og Netflix blev tilføjet.  
Rigtig mange flere nyheder kom på i løbet af året, og I det nye år kan vi allerede nu love at der er flere 

nyheder på vej til medlemmerne.  
Kik indenfor på  vores hjemmeside på www.bierstedantenneforening.dk 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.bierstedantenneforening.dk/
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