
 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2013 

 

Drift 

Vi modtager månedligt en servicerapport fra Stofa med hvilke udkald de har været på, ud fra 

rapporten kan vi konstatere at nettet er i god stand, der skulle ikke være de store problemer. Vi kan 

kun opfordre medlemmerne til at kontakte Stofa hvis der er problemer med tv eller internet.  

Der har i de sidste par måneder været længere ventetid på telefonerne, det skyldes, at Stofa har 

overført Syd Energis kunder til Stofa.  

Vi har påtalt overfor Stofa at vi ikke er tilfredse med ventetiderne, og det gælder både på telefoner 

og elektronisk. 

Tilslutningspligt 

Folketinget besluttede i 2013, at steder hvor lokalplaner stillede krav tilslutningpligt til et 

antenneanlæg bliver ophævet, det er primært i parcelhuskvarterer. Det gælder ikke lejeboliger, da 

der er en særlig lov om almene boliger, den handler bl.a. om at vedligeholdsomkostninger på et 

antenneanlæg skal dækkes af beboerne. Vi er ved at undersøge, om det er muligt at fravælge TV i 

Frederiksholm Net, men vedligeholdsomkostningerne skal stadig betales, det svarer til 60,50 kr. om 

måneden. Det man skal være opmærksom på at det heller ikke vil være muligt at købe internet i 

gennem Frederiksholm Net. 

Pakker og Priser 

Grundpakken koster 95 kr. om måneden i Frederiksholm Net, det er fordelt på 17 kr. til TV2 og 

12,50 kr. til start forfra, 31 kr. går til Verdens Tv, som bl.a. sætter undertekster på 

nabolandskanaler, de resterende 60,50 kr. går til strøm, service, henlæggelser m.m. 

Grundpakken indeholder mange kanaler, bl.a. en hel del kanaler på fremmedsprog, det opfatter vi 

som vigtigt, da der er mange medlemmer i Frederiksholm Net der er fremmedsprogede. Vi har den 

klare holdning at vi ikke ønsker at have betalingskanaler i grundpakken, af flere grunde, en af de 

vigtigste, er det er umuligt at styre prisen på grundpakken, hvis der kommer betalingskanaler. Hos 

bl.a. Yousee´s og Stofa´s standard pakker er TV3 og Kanal 5 en del af indholdet. Hvis vi gjorde det 

samme vil prisen på grundpakken stige med ca. 51 kr. til en pris på 146 kr. om måneden.  



Prisen afhænger af indhold i dag betaler vi 259 for den første betalingspakke og 416 for den anden. 

Det er dyrt og kan det gøres billigere, ja det handler om antal af kanaler.  

Jeg vil her komme med nogle af pris eksempler på de dyreste af kanaler, som fleste ser: TV 2 13,50 

kr., TV 2 Charlie 13,56 kr., TV2 Fri 8,95 kr., TV2 News 15,91 kr., TV2 Film 8,95 kr., TV2 Zulu 

16,83 kr.,  TV3 28,40 kr., TV3+HD 27,73 kr., TV3 Sport 1 34,32 kr., kanal 4 12,35 kr. kanal 5 

23,00 kr., kanal 6 15,55 kr., Disney Chanel, Disney XD og Disney Junior 11,95 kr., Canal 8 7,95 

kr., Canal 9 17,85 kr., Discovery 9,25 kr.  

Alle priser eksklusive moms og hentet fra Canal Digitals og Viasats hjemmesider som er offentlig 

tilgængelig. Disse kanaler koster samlet 332,56 kr. pr måned inkl. moms. Jeg har ikke fordelt 

kanalerne på pakker. 

TV2 har nu meldt deres priser frem i de kommende år i 2015 bliver prisen 17,50 kr., i 2016 18,12 

kr., i 2017 18,50 kr. om måneden. 

Når man ser på priserne, vil en af løsningerne være mindre pakker, eventuelt en særlig sportspakke. 

Der snakkes meget om at vi alle skal mere frit valg på vores tv, men hvad gør det for priserne for de 

enkelte kanaler, i min optik vil kanalerne blive dyrere, når der er færre der køber en kanal, prisen 

for at producere programmerne er den samme uanset, hvor mange der køber kanalen.  

Dette er ikke sagt fordi jeg er modstander af frit valg, jeg ser gerne meget mere frit valg, men det er 

vigtigt at vi alle kender konsekvenserne af vores valg.    

På internettet er vores tilbud konkurrencedygtigt eksempelvis har jeg ikke set en 100/100 til 249 kr. 

om måneden nogen steder. 

Internettet 

Når vi køber nyt elektronik kan de fleste ting gå på nettet, her er nogle eksempler det nye tv har en 

internetopkobling, vores smartphone, ipaden og den bærbare, alle kræver en trådløs forbindelse i 

hjemmet og er på nettet hele tiden, for at få det optimale ud af tingene kræver det en god og stor 

internetforbindelse. 

Når vi for nogle få år siden snakkede om at en 4/4 forbindelse sagtens kunne dække vores behov, i 

fremtiden vil en 20/20 eller endnu højere være behovet. 

Er forbindelse for lille risikerer man at billederne fryser, lange svar tider og man får en dårlig 

oplevelse. 

Med de mange streamning tjenester der kommet og kommer i fremtiden vil mit gæt være at der er 

behov for endnu større hastigheder.      

I Danmark råder 29% af husstandene over mindst et betalt streaming abonnement og 10% 

yderligere siger de sandsynligvis vil købe et abonnement inden for 3 måneder. Den mest benyttede 

betalingstjeneste er ubetinget Netflix, herefter kommer Viaplay, TV2Play og YouBio.  



 

Ny udfordrer til Netflix, ViaPlay, TV2Play og YouBio 

 

Amazon der blev grundlagt i 1994 for at sælge bøger på nettet er nu en gigant indenfor onlinesalg, 

af bøger, forbrugerelektronik, DVD’ere, software og meget mere. Sidste nyt er ”The Amazon Fire 

TV” der er streaming af tv- serier og film gratis, men finansieret via reklamer. Amazon leverer en 

boks med til tjenesten, der koster 99$ - svarende til 535 kr. 

 

Kontrakt udløb 

Kontrakten med Stofa udløber i maj 2015, vi ved allerede nu at Stofa ønsker at aflive Family Mix 

konceptet og flytter os på deres standard løsning,  

Men det ved vi først i løbet af maj, der er dog ingen tvivl om vi vil, ikke have betalingskanaler i 

grundpakken, med undtagelse af TV2, og det er af historiske grunde. 

Jeg har undersøgt Stofa´s priser deres standard pakker er væsentlig højere end det vi kender i dag, 

med et mindre udbud. 

Vi er og bliver kontaktet af andre leverandører. Vi er i gange med at vurdere de forskellige 

muligheder, der er mange muligheder, en kan være at samarbejde med andre foreninger. 

Hvis vi vælger et forsalg om en eventuel anden udbyder er det er selvfølgelig medlemmerne der 

bestemmer i sidste ende, derfor vil der blive afholdt informationsmøder, og der vil blive holdt en 

uafstemning.  

Denne kan også indeholde en vejledende kanalafstemning, som kan være et parameter for en 

fremtidig pakkestruktur og antal kanaler i de enkelte pakker. Teknologien har muliggjort at man i 

fremtiden kan vælge en hvilken som helst pakke når man har grundpakken, det kræver nogle 

inventeringer i anlægget. 

Bestyrelsen vil gerne have en dialog med medlemmerne om, hvor Frederiksholm Net skal hen i 

fremtiden, derfor vil vi opfordre til en dialoggruppe.  

Man kan melde sig her på generalforsamlingen eller på hjemmesiden frederiksholmnet.dk, gå ind 

under forening bestyrelsen og send en mail til formanden.  

 

Her med overgives beretningen til generalforsamlingen. 




