
 

 

 Bestyrelsens beretning for året 2019 frem til generalforsamlingen  

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: 

Nu har vi snart i et par år haft den nuværende pakke struktur, og bestyrelsen startede i foråret en 

evaluering af pakkestrukturen og prisstrukturen. 

Vi har i dag tre pakker fuld valgfrihed fra grundpakken med mulighed for at købe enkelt kanaler, et 

mix produkt, hvor det er muligt selv at sammensætte sin pakke med 10 eller 20 kanaler, start forfra i 

op til 7 dage, optage funktion på Frederiksholm Net player. Alle medlemmer har denne mulighed på 

det kanaler de har i deres tvpakke, dette kan ses på boks eller på appen Playmarker. Frederiksholm 

Net Player kan tages med i sommerhuset, kolonihaven eller hvor man har lyst. 

Har du en Appel TVboks eller en Android TVboks kan du hente Frederiksholm Net 

Player/Playmaker som en App.  

Så kom Corona, det lagde samfundet ned, det har også betydet, at en del opgaver blev sat på pause, 

eksempelvis måtte generalforsamlingen udskydes. 

Vi har kunne se en øget trafik på nettet, derfor har vi også opgraderet vores hastighed ud til 

omverden, vi har på intet tidspunkt være oppe i nærheden af vores max kapacitet. 

Der er ingen tvivl om at det, at medlemmer arbejder hjemme, stiller større krav til et netværk, men 

vi har ikke konstateret de store problemer, vi har opgraderet sikkerheden, men det ville vi have gjort 

alligevel. 



Markedet for bredbånd er fuldstændigt ugennemskueligt, det er svært for de fleste forbruger at 

gennemskue markedet for internet, reklamer, hastighed og teknologi.  

For ca. 95% af forbruger vil en forbindelse på 200 Mbit være nok, det handler om at netværkt er vel 

vedligeholdt. Og selvfølgelig skal prisen være fornuftig, der skal være en god kundeservice m.m. 

Uanset hvilken teknologi man får sin forbindelse på, kan den levere det som der er behov for.  

 Tingene ændrer sig i disse år, der kommer flere og flere streamingtjenester, DR, TV2Play, DPlay, 

Viaplay Netflix, HBO, Diseney+ og Amazone, sikkert mange flere i fremtiden.  

For de fleste medlemmer vil en mellempakke med de danske kanaler, som Viasats-, Discovery- og 

TV2s kanaler, Frederiksholm Net Player med en eller flere streamingtjenester som supplement på 

toppen, enten HBO, Netflix Disney+, være billigere end at kun benytte streamingtjenester. 

Regnskabet udviser et underskud på ca. 70.000 kr. det skyldes omlægningen til den nye 

pakkestruktur, derfor har vi også brugt omkring 230.000 af vores henlæggelser. 

I budgettet for 2020 havde vi forsat at en del af omkostningerne til Kabelplus skulle være på 

grundpakken, Jesper udarbejde en stort regneark med modeller for den prisstruktur der ligger bag 

pakkens pris. Arbejdet er ikke færdigt, Corvid 19 kom i vejen, men vi vil fortsætte med.  

I samarbejde med mange antenneforeninger og FDA, fik medlemmerne et tilbud på musiktjenesten 

TIDAL. TIDAL er måske den bedste musiktjeneste i 2020. Prisen var var 39 kr. for et 

familieabonnement med op til 5 brugere. Normalpris 149 kr. så det må siges, at det var et godt 

tilbud. Kravet er du også har en internetforbindelse fra os. Desværre var der ikke nok der ønskede at 

gøre brug af tilbuddet. 

Vi overvejer at tilbyder det på et senere tidspunkt. Det kræver dog at der er interesse, du kan skrive 

en mail til os via hjemmesiden www.frederiksholmnet.dk 

Sammen med antenneforeninger og FDA ser vi på andre muligheder, at købe ind i fællesskab. 

   

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. 

http://www.frederiksholmnet.dk/



