
Bestyrelsens beretning

Et travlt og spændende år er gået siden sidste generalforsamling i 2007

Bestyrelse
Bestyrelsen fortsatte stort set uændret, kun blev Jan Robert Ekstrøm 
udskiftet med Aage Riis-Pedersen ved sidste generalforsamling. Jan 
havde siddet i bestyrelsen siden 2005 og lagde i sin tid i bestyrelsen et 
stort arbejde, som jeg her vil sige ham tak for. Jans store tekniske indsigt 
er savnet.
I det første halvår af 2007 valgte John kronborg at tage orlov fra 
bestyrelsen, og i den periode indtrådte 1. Suppleant Svend Hassing. 
Bestyrelsen var meget glade for samarbejdet med Svend og for den store 
indsigt han rent teknisk bidrog med. 

Kontor
På kontoret er alt status quo. Staben er nu godt tømret sammen og udgør 
et velfungerende team. Butikken er fortsat velbesøgt af medlemmer, der 
søger råd og vejledning til korrekt antenneinstallation. 
En funktion, som ikke bliver mindre vigtig i den digitale fremtid vi står 
overfor.
Bestyrelsen har afholdt minimum 1 møde om måneden, ofte flere, samt 
deltaget i relevante messer.

Medlemmer
GVD Antenneforening ligger rent medlemsmæssigt stabilt på ca 8300 
medlemmer. Den afgang, der kunne være sket ved kanalvalget sidste år 
pga. prisstigningen er udeblevet, kun få valgte at forlade GVD. Det er 
selvfølgelig beklageligt, men bestyrelsen er tilfreds.

Ombygning
Den meget omtalte udbygning forløber planmæssigt. På nuværende 
tidspunkt er alt gravearbejde udført i hele vort område. Det har medført 
mindre gener rundt omkring i området i form af opgravede indkørsler og 
optagne fortove.
Selve monteringen er færdiggjort i Visse, Gug, Dall, Frejlev og pågår pt i 
Svenstrup/ Godthåb. Der sluttes af i Ferslev og Skalborg. 
Ombygningen forventes tilendebragt i febr. 2009. 

Herefter har GVD Danmarks bedste antenneanlæg. 

Medlemmerne vil opleve dette ved en væsentlig bedre billedkvalitet, samt 



højere stabilitet. 
Allerede nu har ombygningsprojektet muliggjort en højere hastighed på 
internetdelen. Som mange nok har opdaget er hastigheden øget til 6MB i 
de færdigombyggede områder. Og vi har da også allerede konstateret en 
øget trafik efter indførelsen af den ny grænse.
For at sikre nettet er der lagt 2 sæt fibre ud, så hvis den ene fiber f.eks 
graves over, kan vi hurtigt koble over til den anden og sikre signalet.
Det kan ikke undgås, at der fortsat forekommer mindre afbrud af 
signalerne i dagtimerne som en naturlig konsekvens af ombygningen. Vi 
håber på medlemmernes fortsatte forståelse for dette. 
Hovedstation
En del af ombygningen er også vor hovedstation. 
De nuværende forhold oppe i Kongshøj skoven er ikke tilfredsstillende, 
hverken med hensyn til den fysiske sikkerhed og eller med pladsen. 
Umiddelbart er der en brandfare på stedet, og hvis denne skulle opstå, så 
vil GVD blive sat tilbage, for det vil tage en betragtelig tid, før alt kan 
reetableres. 
Rent tyverimæssigt ligger hovedstationen heller ikke hensigtsmæssig. 
Så en større og sikrere bygning er en absolut nødvendighed for at kunne 
sikre os fremover. 
Desuden vil en kommende digital udbyder stille skærpede krav til 
hovedstationens sikkerhed. 
Af praktiske og tidsmæssige årsager vil det være hensigtsmæsssigt at 
administration og hovedstation er under samme tag. Derfor vil 
bestyrelsen igen fremlægge forslag om indkøb af en passende ejendom, 
som kan leve op til kravene. 

Digital TV-udbyder
Bestyrelsen og den administrative leder, Kim Hedehus har i det forløbne 
år undersøgt markedet for digitalt tv. Det har været en lang proces. 
Bestyrelsen har formuleret sine visioner for foreningen. Disse visioner 
har vi holdt op mod forskellige udbydere, og umiddelbart var der ikke 
nogen, der kunne leve 100% op til det bestyrelsen ønskede. Det vigtigste 
set fra bestyrelsens side var, at vores selvstændighed kunne bevares. 
Den udbyder, som bestyrelsen kom frem til at foreslå på denne 
generalforsamling, er den som har vist sig mest villig til at tilpasse deres 
produkt til vores ønsker og visioner.
Herunder bestyrelsens ufravigelige krav, om selvstændigt at kunne drive 
medlemmernes internetforbindelser. 
Hele GVD’s selvstændighed hviler på internettet set fra den økonomiske 
side, derfor kravet om selvstændigt internet.

Den valgte udbyder lever til fulde op til GVD’s vedtægter om at vise 



alsidigt tv, og rent økonomisk bliver det faktisk billigere end på 
nuværende tidspunkt. Med andre ord, vi har fundet en samarbejdspartner, 
der kan opfylde medlemmernes ønsker mht digitalt tv, og som samtidig 
giver den enkelte mulighed for at tilvælge flere kanaler alt efter behov. 
Og vi bevarer vort selvstændige internet, og kan videreudvikle andre 
services på vort net.
Så bestyrelsen håber generalforsamlingen vil tage godt imod Canal 
Digital og deres produkt, Family-mix.

Kontingent
GVD har altid været en økonomisk stabil forening. Men med stigende 
udgifter, bl.a til el, som er en væsentlig udgift med alt det udstyr, som 
skal til for at drive en moderne antenneforening på GVD’s 
aktivitetsniveau. Det 30 år gamle kontingent på 250 kr står for fald og vi 
kommer ikke udenom at det må forhøjes fra 2010.

Fremtiden
Fremtiden er nu rykket betydeligt nærmere. Den digitale verden med HD-
TV står for døren. Hvad mere kan en forening som GVD så ønske? 
Bestyrelse og administration vil fortsat følge udviklingen og tilbyde 
services, som måtte dukke op, som er realistisk mulige. Vort 
nyombyggede net giver mange muligheder.
Men vi vil arbejde for at GVD fortsat vil være en selvstændig forening 
med den bedste service til en rimelig pris.

Bestyrelsen/ bhh


