
 

 Bestyrelsens beretning for året 2018 

En bestyrelses opgaver 

I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, det gælder 

om der er en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening. 

Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige driften. 

At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige 

leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier. Og dermed sikre at vi 

som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at 

give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning. 

At sikre, driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungere optimalt, vedligeholdes, at der 

udskiftes dele når det er nødvendigt, at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre. 

Generelt: 

På Generalforsamlingen sidste år stor jeg og fortalte at vi arbejdede på en ny aftale omkring TV 

med Canal Digital og Viasat, en løsning med WEBTV, start forfra, A al carte. 

Nu er det endelig lykkedes at får aftalerne på plads. Samtidig skal vi have vores signaler fra en 

nybygget hovedstation. 

Det betyder at vi får færre kanaler i grundpakken.  

Medlemmerne får mulighed for en Frederiksholm Net Player, som giver medlemmerne for start 

forfra 48 timer, optage i skyen, tage kanalerne med i sommerhus/kolonihaven på tablet/mobilen, en 

mix løsning hvor der kan vælges mellem 10 eller 20 kanaler, a la carte kanaler, boks og selvfølgelig 

en almindelig løsning som alle kender med 3 forskellige pakker på tv´et. 

Alle medlemmer vil få en brochure i postkassen i anden uge af maj, vi forventer at gå i luften med 

det hele den 17. juni. 

For at bestille skal vores hjemmeside bruges. 

Vi havde i efteråret en vejledende brugerafstemning, i forbindelse med det nye tvudbud har det 

være vigtigt at fastholde nabolandskanaler i grundpakken, det er besluttet at der vil være 3 svenske, 

3 tyske, 3 norske kanaler i vores pakke. Vi har taget dem der har fået flest stemmer. Mange 

streamer kanaler, som vi ikke kan få rettigheder til at sende, det glæder rigtig mange etninske 

kanaler, vi arbejder på at nogle kanaler kan komme på Frederiksholm Net Player. 

Samtidig har vi aftalt nye hastigheder med KabelPlus, de nye hastigheder er 2/2, 25/25, 200/200 og 

500/500    



I efteråret skiftede vi vores udstyr i hovedstationen til Internettet, her valgte bestyrelsen at bruge 

225.000 kr.  

Hen over sommeren blev vi kontaktet af Fibia om et muligt samarbejde, Fibia ville lægge ny fiber 

ud til alle medlemmer, og samtidig skrotte vores nuværende anlæg.  

Bestyrelsen havde svært ved at se om der var nogen fordele for medlemmerne, med de krav der blev 

stillet, som udgangspunkt er bestyrelsen enige i at fiber på et tidspunkt er fremtiden, men den 

teknologi vi har, kan leve længe endnu, og økonomisk kan det diskuteres om det er rentabelt at føre 

fiber ud til den enkelte.  

Vi kan med nogle få opgraderinger levere 1 Gbit til alle medlemmer, om det bliver aktuelt, er svært 

at vurdere, i dag bruger de fleste husstande, når der bruges mest omkring 25 megabit.  

Derfor er det i min optik salgsgas når en sælger/reklamer fortæller at vi skal have superhastigheder 

på 1 Gbit til alle husstande, for at kunne følge med udviklingen. Og i sidste ende dyrt for danskerne, 

som formodentlig køber noget de ikke har brug for.    

I bestyrelsen vurderer vi altid om vi har den rigtige teknologi, vi kan og vil skifte når der bliver et 

behov, derfor sikrer vi os også, at til hver en tid har midler nok til en udskiftning. 

Vi har den klare holdning at foreningen altid skal eje vores infrastruktur og betale for 

opgraderinger. En gratis opgradering fra en leverandør er besnærende, men intet er gratis, der er 

altid en bindingsperiode i en aftale. Det giver sjældent fordele for medlemmerne.   

I beretningen sidste år fortalte vi om, at aftalen med Haveforeningen Mozart, besluttede de at 

fravælge Frederiskholm Net, vi mente vi havde en aftale, og valgte at få prøvet sagen i retten, vi 

havde søgt juridisk bistand, og her var meldingen at vi havde en god sag, desværre var retten af en 

anden opfattelse, og vi tabte sagen, vi skulle betale sagen omkostninger på ca. 70.000 i regnskab 

2018.   

 

Regnskabet viser igen i år et overskud. Som konsekvens af det har vi gået vores budget i gennem og 

besluttet, at nedsætte kontingentet til 26 kr. om måneden fra 2020. Vi vil forsat sikre at der sker 

henlæggelser, så vi også i fremtiden har til investeringer.  

 

 

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. 




