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Beretning om foreningens virksomhed  
i år 2014/15 
Behandles under dagsordenens pkt. 3. 

Endnu et år er gået i vores antenneforening, og igen i år kan vi fortælle 
om mange spændende udfordringer som bestyrelsen har arbejdet med. 
På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at undersøge 
markedet for alternative muligheder, som følge af at Aalborg Bynet 
(fusionen blandt Aalborgs tre antenneforeninger) ikke blev en realitet.  

Vi har måttet konstatere at vores forudsigelser om faldende medlemstal 
på både bredbånd og kabel-tv desværre har holdt stik med 
virkeligheden. Vi har alene i perioden fra 1. juli 2014 og frem til 1. juli 
2015 tabt 564 bredbåndsmedlemmer (12%) og 566 medlemmer på 
kabel-tv (8%). Der er på nuværende ingen indikation på at denne 
konkurrencesituation ikke forsætter i det kommende år. Det er primært 
Bredbånd Nord, men også TDC Hometrio der med deres kraftige 
markedsførings tryk evner at overbevise vores medlemmer om at 
græsset er grønnere på den anden side.  

Vi har gjort os mange overvejelser om hvordan vi får stoppet den 
medlemsafgang, som vi har oplevet. Ligeledes har vi haft i baghovedet, 
at vores fordelsaftale med Stofa, udløber 1. juli 2016, og der er ikke 
mulighed for fornyelse. Vi har derfor i løbet af året afholdt rigtig mange 
møder med mulige leverandører, herunder Viasat, Canal Digital, Yousee 
og Stofa. I de uger der gik hårdest for sig, var der 4 møder om ugen.  

Ud fra tendensen om vigende medlemstal, har vi valgt i den nye aftale, at 
den nye samarbejdspartner lejer og driver vores net i en årrække, mod 
de er behjælpelig med kampagner, tilbud, nye hastigheder og udbygning 
af platformen. 

Vi mener dette er en nødvendighed for at kunne tiltrække flere tilbage til 
GVD. Vi administrere selv vores tv-pakker og vælger selv hvordan de 
forskellige pakker skal sammensættes. Lad mig allerede nu slå fast med 
7-tommer søm, der ikke er, og aldring bliver, en aftale som der kendes 
fra ANTV. Vi ejer og vil i fremtiden eje alle kabler og fibre – hele vejen fra 
hovedstationen, til og med det første stik i boligen. 

Efterhånden blev det klart, at der reelt kun var 2 udbydere, der kunne 
tilbyde de tjenester, som vi i bestyrelsen mener, en moderne 
antenneforening skal kunne tilbyde sine medlemmer. Valget stod derfor 
mellem Yousee eller Stofa. Der blev derfor indledt forhandlinger med 
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disse 2 udbydere og her sidst på sommeren var det Stofa, som kunne 
tilbyde den bedste aftale.  

Vi valgte allerede i juli måned i år at underskrive en betinget aftale med 
Stofa, således at vi var enige om vilkårene og at risikoen i 
bredbåndsforretningen med tabende omsætning lå hos Stofa. Vi vil 
nærmere redegøre for indholdet af aftalen og vilkår senere under punktet 
”Valg af fremtidig samarbejdspartner”, hvor generalforsamlingen skal 
tage endelig stilling til om man vil tiltræde den betingede aftale.  

 

Personale, butik og administration 

På vores kontor og i vores administration har der også været 
spændende udfordringer. Vi er heldige at have nogle dygtige og 
kompetente medarbejdere, som forsøger at løse de opgaver vores 
medlemmer efterspørger. 

I starten af februar måtte vi desværre sige farvel til en af vores 
medarbejdere, Kasper Nielsen, der valgte at søge nye udfordringer. Vi 
var dog heldige, inden for kort tid blev Morten Telsing ansat som ny 
medarbejder. Det er vores opfattelse at Morten faldet rigtig godt til, og 
hjælper sammen med vores øvrige personale, med at løse de 
spændende opgaver og udfordringer der er med at få en moderne 
antenneforening til at fungere. 

Vi har i bestyrelsen, i dialog med det øvrige personale, besluttet ikke på 
nuværende tidspunkt at genbesætte stillingen som administrationschef. 
Baggrunden herfor er overvejelserne om foreningens fremtid, herunder 
det udvidede samarbejde med Stofa. Bestyrelsen vil løbende evaluere 
hvorvidt behovet opstår for øget personale igen. 

Et medlem af bestyrelsen, Lars Hjermitslev, er i efteråret flyttet uden for 
foreningens dækningsområde. Som følge af dette kan han ikke længere 
være medlem af foreningen og måtte derfor udtræde af bestyrelsen. I 
hans sted har vi budt velkommen til vores 1. suppleant, Birgitte Hvid 
Horneman der er indtrådt i bestyrelsen med virkning fra 1. september 
2015.  

På posten som 2. suppleant har der ligeledes været ændringer, eftersom 
Kenneth Brink i foråret valgte at udtræde af bestyrelsesarbejdet, og 
efterfølgende udmeldte sig af foreningen. Vi skal derfor i aften vælge 2 
nye suppleanter. 
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Hovedstationen og de tekniske installationer 

Efter ombygningen af vores serverløsninger sidste år, og for at sikre 
maksimal oppetid på signalet ud til medlemmerne, har vi valgt at 
installere et nødstrømsanlæg på vores hovedstation. 
Nødstrømsanlægget vil automatisk starte op, i tilfælde af at forsyningen 
svigter. 

Vi har dog måtte konstatere, at vores UPS system ikke havde 
tilstrækkelig kapacitet, efter vi havde udvidet internet platformen og 
idriftsat de nye noder. Vi havde derfor tidligere på året en længere udfald 
på ca. 6 timer, da generatoren ikke nåede at starte op før batteriet i 
UPS’en var løbet tør. Vi har derfor investeret i et nyt og mere moderne 
UPS system der kan drive IT systemerne i 25 minutter, indtil generatoren 
tager over. 

 

Næste år slukkes for det analoge tv-signal 

I forbindelse med kanalundersøgelsen for et par år siden, spurgte vi 
omkring, hvor mange der stadig kun brugte analoge signaler. 
Tilbagemeldingen gik på, at under 5 % af vores medlemmer kun brugte 
analogt tv. 

Efter som at internet og de digitale tv-tjenester fylder mere og mere er 
tiden nu kommet til at vi har behov for at slukke for det analoge signal. 
Det kommer til at ske i forbindelse med kanalomlægningen, og træder i 
kraft med virkning fra januar 2016. Til orientering er det nu 7 år siden at 
det analoge tv signal blev slukket i luften, og under 5% af medlemmerne 
der anvender det – mener vi at kapaciteten bruges bedre til nye 
tjenester. 

Skulle man stadig have et analogt TV, som man ønsker at benytte er der 
mulighed for at købe en boks, der omsætter digitale signaler til analogt. 
Vores personale i butikken er klar med råd og vejledning.  

 

Årets vejledende kanalundersøgelse 

I dette års kanalundersøgelse er der 1034 medlemmer der har brugt 
muligheden for at komme med deres forslag om priser og kanaler som 
ønskes. Vi må konstatere der ikke er de store ændringer i hvad 
medlemmerne ønsker at se, så der vil ikke i år være ændringer i tv-
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pakkerne. Vi vil senere præsentere vores forslag, som vi håber 
generalforsamlingen også synes godt om.  

 

Udviklingen og fremtidige investeringer 

Der sker forsat en rigtig stor udvikling inden for streaming og internet-tv. 
En større og større andel af tv-seeningen sker på internettet, hvilket 
skaber et øget behov for udbygning og investering i netværket. 

I det år der er gået har vi i bestyrelsen valgt at holde lidt tilbage på 
investeringsfronten, både fordi at vi i vores forening er lidt foran andre 
teknologisk – men også fordi vi har været lidt afventende i forhold til 
indgåelse af en ny samarbejdsaftale.  

Vi forventer at der inden for 2 år vil blive behov for yderligere neddeling 
af vores noder til maksimalt 125 husstande, i alt en investering der er 
budgetteret til 5 mio. kr. 

Det er ligeledes vores forventning at vi i løbet af år 2018 vil få behov for 
at aktivere DOCSIS 3.1 (en ny teknologi til kabelmodems) der vil gøre os 
i stand til at levere endnu højere hastigheder på kabel-tv nettet – op til 1 
Gbit/s.  

Denne udbygning vil kræve en total ombygning af både vores 
hovedstation og dele af forsyningsnettet. Projektet forventes gennemført 
i to etaper, første del bliver hovedstationen (budgetteret til 5-6 mio. kr.) 
og efterfølgende selve netværket når behovet opstår, hvilket formentlig 
er efter 2020 (budgetteret til 10-15 mio. kr.). 

Sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle tillykke med 40 års jubilæum og 
håber GVD Antenneforening også består mange år fremover. 

Det fortjener de mennesker der har startet denne forening. 

 

På bestyrelsens vegne 

John Kronborg Larsen 
 
  
 

 


