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Formandens beretning 
  
Måden hvorpå danskerne ser tv og får nyhederne serveret, har ændret sig markant det 
sidste år. Der er kommet mange nye platforme, hvor der kan ses nyheder, serier og film. 

Foreningen har også mistet medlemmer netop på grund af de nye måder at se tv. 
Begrundelse er ønske om mindre tv og mere tv. Især sport er et stort ønske, men her er 
rettighederne så dyre at foreningen ikke kan følge med.  

Foreningen har som de store udbydere ikke tilladelse til at kryptere programmerne og 
derved give valgmuligheder. Vi skal ved hjælp af filtre hos det enkelte medlem styre 
programmerne. I alt har 15 medlemmer meldt sig ud og to er på vej til årsskiftet. 

Bestyrelsen havde forventet at ca. 20 procent meldte sig ud og det tal er vi stadig under. 

 

Ophævelsen af tilslutningspligten er kun den pligt som kommuner og anden lovgivning 
pålægger den enkelte grundejer eller boligforening. Alt andet kan aftales på 
generalforsamlingen. Det er således muligt for Antennelauget at vedtage en binding af 
medlemmerne, men det er ikke planen. Vedtægternes bestemmelse om medlemskab er 
gældende. 

  

Bestyrelsen mener at antenneforeningens udbud af kanaler kontra pris gør, at vi stadig 
kan være konkurrencedygtige, samt at der ikke skal bruges nogen boks foran modtager. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2014/15. Prisstigningerne på xx % tages af 
kassebeholdningen.  

Foreningen har været forskånet for store tekniske problemer og har ikke investeret i nye 
programmer, men opgraderet eksisterende kanaler til digital og i HD kvalitet. 

Anlægget har fået sin første rigtige Full HD kanal, nemlig Sverige TV4, som sendes i 
1080p. Anlægget er derfor forberedt til flotte billeder. 

Investering til næste år vil være en opgradering af de 4-5 analoge kanaler ligesom den 
opgradering der blev lavet i januar i år. 

TV2 Film stopper med at sende ved årsskiftet. Der kommer en sportskanal på frekvensen, 
men hvad den indeholder og pris ved vi ikke.  

Der har ikke været en kanalafstemning i år. Bestyrelsen mener at vi skal afvente hvad der 
sker på den tekniske side, før vi kommer med store forslag.   

   

Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller andre kanaler 
til at søge på internettet. TV2 Play og Eurosport Play er muligheder som de enkelte 
medlemmer har for at hente et bredt udvalg af ekstra nyheds- og sportsprogrammer.  

Andre muligheder kan være Viaplay.dk, NUTV.dk, Csport.dk, Netflix, Apple TV osv.  



Alle disse giver mulighed for at kunne se diverse kanaler og film mod et månedligt 
kontingent. 

 

Kort vil jeg også lige informere om standen på vores anlæg.  

Anlæg og kabler er i rigtig god stand, men som med så meget andet så skal der stadig 
vedligeholdes.  

Foreningen har heldigvis ikke haft kabelbrud eller andre tekniske problemer. En mild vinter 
hjalp.  

Medlemmerne anskaffer sig større og bedre modtagere, så signalet skal være i orden hos 
det enkelte medlem. Modtagere med internetadgang bliver også mere udbredt, så en 
kombination af de kanaler der ligger i anlægget og nye internetmuligheder gør at 
foreningen har en fremtid, men skal tilpasse sig det ændrede mediebillede.  

Bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmer med forventninger og ønsker til fremtiden. 

Hvad forventer medlemmerne af foreningen. 

 

Hvis der er medlemmer der oplever kortvarige frysninger, udfald eller andre forstyrrelser, 
vil bestyrelsen meget gerne have det at vide. Der er kommet mange nye signaler i luften 
som kan forstyrre. Husk at eget anlæg skal være godt skærmet med gode kabler, stik og 
fordelere. Vejledning findes på hjemmesiden. 

Endvidere sker der af og til opdateringer fra leverandørernes side.  

Dette giver sig udslag i “Datatjeneste” på fjernsynet. Varigheden af ovenstående er 5-10 
sekunder og sker sjældent. I enkelte tilfælde af længere varighed. 

 

Går det helt galt kommer vores tekniker mod et mindre gebyr ud og måler og eventuelt 
reparerer. Alle fejl efter stander ved vej er medlemmets egne. 

Foreningen har en hjemmeside www.moelletoften.dk hvor referater, vedtægter og andre 
oplysninger der kan interessere bliver gjort tilgængelige. Denne beretning vil kun komme 
på hjemmesiden, mens referatet af generalforsamlingen vil blive omdelt til alle 
medlemmer. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og travlt år med et godt samarbejde og 
jeg vil også takke medlemmerne for deres input i årets løb.    
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