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Indledning 
 
Antenneforeningen havde ved årsskiftet i alt 1.031 medlemmer, hvilket er en stigning på 8 
medlemmer i forhold til år 2020.  
Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig med 50% på grundpakke (2020 50%), 20% 
med mellempakke (2020 20%) og 30% med fuldpakke (2020 30%). Fordelingen på de 3 tv-
pakker er stort set uændret i forhold til forrige år. 
Trods medlemsfremgangen er antallet af tv-tilslutninger faldet med 5 stk. fra 903 til 898. 
 
128 medlemmer modtager alene internet, hvilket er en stigning på 13 stk. i forhold til 2020. 
 
Antallet af husstande som abonnerer på foreningens internet, udgør ved udgangen af 2021 i 
alt 880 medlemmer, hvilket i forhold til år 2020 er en fremgang på 28 medlemmer, og vi har 
nu en tilslutningsprocent på 85%. 
 
72 af foreningens medlemmer bruger IP-telefoni via evercall, og dette er et fald på 8 med-
lemmer i forhold til 2020. 
 
Foreningens økonomi er tilfredsstillende med et overskud på ca. tkr. 300 og en egenkapital på 
kr. 4,5 mill. heraf en kontant beholdning på kr. 4,3 mill. Vi har dermed de økonomiske muskler 
til at foretage nye investeringer i nyt udstyr og opgradering af vores kabelnet. 
 
Hvilke ydelser og honorarer modtager bestyrelsen 
 
Bestyrelsen honoreres årligt af foreningen med følgende beløb: 
Formand    kr. 50.000  
Kasserer, og Teknik og pakkeskift, hver kr. 35.000 
Internet    kr. 70.000 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 personer)  kr.   3.750  
 
Herudover har bestyrelsen vederlagsfrit fået stillet adgang til antenneforeningens fuldpakke og 
internet, og formand og kasserer har fået stillet pc og printer til rådighed for drift af hjemme-
kontor. 
 
Forsikringsforhold 
 
Foreningen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen.  
Bestyrelsesansvar med dækningssum kr. 2,5 mill. pr. skade og pr. år. Selvrisiko kr. 0 pr. ska-
de. Rådgiveransvar med dækningssum kr. 100.000 pr. skade pr. år. Selvrisiko pr. skade kr. 
2.500. Kriminalitet dækningssum kr. 1,0 mill. pr. skade pr. år. 
 
Foreningens kabelnet og installationer er dækket via serviceaftale med Stofa. 
 
Foreningens udstyr placeret i vores hovedstation er erhvervsforsikret i Codan i form af løsøre-
forsikring af vores udstyr på kaskoskader op til kr. 1,5 mill. og ansvarsforsikring på kr. 10 
mill., heraf tingskade kr. 7,2 mill. 
 
For at sikre foreningens formue bedst muligt har bestyrelsen videreført Netbank forsikring. 
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Væsentlige aktiviteter i 2021   
 
Stabilt internet under Coronakrisen 
Nedlukningen af hele samfundet har også i 2021 stillet skærpede krav til et stabilt internet når 
både børn og voksne skulle bruge nettet dagligt. 
Vi har sikret at der har været uhindret adgang til foreningens internet, og sørget for at afvik-
ling af trafikken har kørt uden problemer. 
 
Hybridfiber 
Hvad er fiber- og coaxkabler? 
Rigtig mange forbinder fiberkabler med Internet, men fiberkabler er i bund og grund bare en 
kabeltype bestående af små glas kabler som kan transportere store datamængder over store 
afstande. Udfordringen med fiberkabler er at de ikke er særlig fleksible og der skal sidde en 
konverter som kan lave signalet fra fiberkablerne om til Coax Ethernet, som så kan bruges i 
almindelige hjem. 
 
Lige så mange forbinder coaxkabler med Tv, men coaxkabler er meget mere end Tv, for man 
kan også med coaxkabler transportere store datamængder, og da langt størstedelen af alle 
danske husstande allerede har coaxkabler trukket rundt, er det meget mere fleksibelt at få 
placeret Tv-udtag og internet router hvor det det giver mest mening i huset. 
 
Hvorfor Hybridfibernet? 
Vores kabelanlæg er bygget op med både fiberkabler og coaxkabler, for at udnytte det bedste 
fra begge kabeltyper. Vi bruger fiberkabler frem til de 8 øer ude vores forsyningsområde sva-
rende til ca. 6,5 km. Ude i hver ø sidder en konverter som laver signalerne om til brug for 
coaxkablerne som løber frem til den enkelte husstand med internet og Tv. 
 
Vi har foretaget og opsætning af nyt udstyr i vores hovedstation, og hævet hastighederne på 
guld- og megapakken til henholdsvis 300 Mbit og 500 Mbit. 
P.t. bruger 65 pct. af medlemmerne en internetforbindelse på 300 Mbit eller 500 Mbit. 
 
Vi ser et stigende forbrug på vores internetforbindelse, og vi har derfor øget vores internetka-
pacitet til 5/5 GB. Det betyder at vi har en pæn reservekapacitet på mere end 50 pct.  
 
Vi har i slutningen af året indgået aftale om køb af IP-adresser (internetadresse) til alle med-
lemmer. Når dette er sat i drift, så får hvert internetmedlem sin egen unikke IP-adresse, og 
dette giver mulighed for bedre afvikling af medlemmernes internet. 
 
Omkostningerne til de ny IP-adresser betales af foreningens formue, og bestyrelsen fastholder 
uændrede priser for vore 3 internetpakker. 
 
Også ro på priserne for tv i 2022 
Medlemmerne har de sidste 3 år ikke oplevet prisstigninger. Dette skyldes at foreningens øko-
nomi er robust, så prisstigningerne er betalt fra vores formue. 
I 2022 yder foreningen et samlet tilskud på ca. tkr. 315 til medlemmernes tv-pakker, men alle 
må forvente at der kommer prisstigninger i 2023. 
Allerede på nuværende tidspunkt er vi bekendt med en prisstigning på ca. kr. 15,00 om måne-
den pr. tv-pakke. Det skyldes at Staten har besluttet at rettighedsafgifterne til CopyDan Ver-
denstv skal pålægges moms.  
 
Alle tv-pakkerne har i 2021 fået udvidet kanaludbuddet med 5 tv-kanaler: NRK1, NRK2, TV2 
Norge, SVT1, og SVT2. Og medlemmer med fuldpakken har fået udvidet med streamingkana-
len Discovery+, samt en udvidet version af TV2 Play. 
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Vi tilbød ved årsskiftet, at medlemmerne gratis kunne skifte tv-pakke eller skifte til ”Internet 
only”. Mindre end 10 medlemmer valgte denne løsning, så det må tages som udtryk for at 
medlemmerne er tilfredse med deres faste tv-pakker. 
 
WebTv 
Alle medlemmer som modtager tv fra Stofa kan også se deres tv-pakke som streaming. Ud 
over dette kan der afhængig af tv-pakken også streames flere tv-udbud, og medlemmer med 
den store tv-pakke har adgang til streaming af ”TV2 Play Favorit +Sport” og ”Discovery+” 
 
Med WebTV kan i tage jeres tv-pakke med uden for hjemmet. 
GEO-blokeringen er ophævet når det drejer sig om modtagelse af tv i alle EU-lande. 
 
Hvis i ønsker WebTV kan der bestilles en adgang via antenneforeningen ved henvendelse til 
Helge Rosendahl. 
 
Tilslutning af nye medlemmer 
Vores forsatte tilgang af medlemmer skyldes en tæt opfølgning ved køb og af salg af boliger i 
vores forsyningsområde. 
Desuden tilbyder vi gratis tilslutning af nye medlemmer, forudsat at der købes internet via an-
tenneforeningen. 
Vi har forsat 171 husstande i vores område som skal have de gode og billige muligheder for tv 
for internet. 
 
 
Planer for fremtiden 
 
Opgaver i 2022 
Vores forsyningsaftale med Stofa omkring levering af tv samt service udløber ved årsskiftet 
2022, med mulighed for automatisk videreførelse. Vi har valgt at opsige kontrakten for at stå 
mere frit i forhandlingerne med andre tv-leverandører. Planen er at invitere andre leverandører 
til at komme med tilbud.  
 
Folketinget har vedtaget at alle internetmedlemmer skal have mulighed for en 1.000 Mbit for-
bindelse i 2025. Vi har i bestyrelsen besluttet at planlægge investering i nyt udstyr, så vi i lø-
bet af 2023 udbyde en 1.000 Mbit hastighed til medlemmerne. 
 
Vi samarbejder med 5 andre antenneforeninger omkring et fælles styrings- og administrations-
system som hedder Enigma. Ved at være fælles om drift og udvikling kan vi som forening nyde 
godt af, at udvikle systemer til styring af administration og drift.  
 
Ny konkurrencesituation 
Fra Stofa har vi fået oplyst, at deres moderselskab Norlys ønsker at lægge fiber i hele Faaborg, 
og herunder i vores forsyningsområde. Strategien fra Norlys er at eje fiberen i hele vores om-
råde med henblik på at holde Energi Fyn og TDC m.fl. ude af området. Næste step er at tilbyde 
alle interesserede at købe adgang fiberen via ”Open Net”. Ved en tilslutning til ”Open Net” kan 
alle interesserede tilbyde deres produkter via fiberen. Norlys vil som ”gatekeeper” forlange en 
lejebetaling pr. tilslutning på oplyst til kr. 226,00 pr. måned inden en ny aktør kan begynde at 
sælge f.eks. internet til en husstand. 
Den nye konkurrencesituation betyder at alle husstande får flere muligheder for at købe inter-
net og tv, men det afgørende for den enkelte bliver prisen for disse ydelser. 
 
Med vores prissætning for tv og internet vil medlemmerne betale mere til en ny udbyder end 
ved fortsat medlemskab. Det er fordelen ved at vi køber ind i fællesskab, og med vore planer 
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om indførelse af en 1.000 Mbit hastighed, så har vi denne samme produktpalet som konkur-
renterne. 
 
Antenneforeningen kan også vælge at åbne sit net for konkurrenter, men vi skal i samme for-
bindelse betale for deltagelse i ”Open Net”, og desuden at få en udgift på kr. 226,00 pr. måned 
for at sælge vore ydelser til andre interesserede. Økonomien i denne øvelse er uinteressant og 
vi ønsker derfor ikke at åbne vores net. 
 
På nuværende tidspunkt kender vi ikke priserne for tilslutning til fiberen, men med mulighed 
for tilslutning fra skel og frem til huset har alle en mulighed for at vælge denne løsning i frem-
tiden. 
 
 
 
Medieudviklingen 2021 
 
Jeg vil ikke kommentere udviklingen på de digitale medier, men vil blot konstatere at det øge-
de forbrug af streamingtjenester sammenholdt med det øvrige forbrug i en husstand måske 
kalder på et skift af jeres internethastighed. Ved at betale kr. 50,00 mere månedligt, så kan 
hastigheden øges fra 50 Mbit til 300 Mbit, og med mulighed for at skifte til et modem med wi-
fi. 
 
Som medlem kan du fravælge at købe en af de 3 tv-pakker vi udbyder. De penge du betaler 
for din tv-pakke (bortset fra medlemskabet) afleveres krone for krone til vores tv-leverandør. 
 
Vi har ved årsskiftet 128 medlemmer som har valgt selv at sammensætte deres tv, idet de 
alene betaler for medlemskab og ”Internet only”. 
 

Gert Holm Jensen/formand for Faaborg Vest Antenneforening. 


