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Beretning for 2018
Efter generalforsamlingen 20. marts 2018, konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Kim Hassel-Pflugh
Tage Pedersen
Frank Jensen
Per Fløe
Lars Aa. Hansen

1. Suppleant:
2. Suppleant:

Jeppe Hassel-Pflugh
Jan Ryborg

Udvikling i medlemstallet
Efter en årrække med nedgang i medlemstallet, besluttede bestyrelsen at gøre noget for at
vende udviklingen. Der blev bl.a. oprettet en profil på Facebook i erkendelse af at det er
her mange unge beboere mødes og deler informationen og oplevelser. Vi må dog erkende, at det er en svær kommunikationskanal, den er effektiv, men også tidkrævende.
Herudover har bestyrelsen henvendt sig til byens ejendomsmæglere, kommunen og andre
steder, med henblik på at sikre, at tilflyttere og nye beboere får kendskab til, at stort set
alle husstande i byen har en tilslutning til Kerteminde Antenneforening, man skal blot sætte stikket i så er der TV.
Disse tiltag samt en aktiv indsats fra vores kasserer for at opsøge boligforeninger, investorer og entreprenører, når muligheden opstod, har medført at vi nu kan konstatere, at nedgangen i medlemstallet ser ud til at have vendt. Det er dog tydeligt at flere går væk fra de
dyrere pakker og søger mod streamingmulighederne, via intenettet.
Ved udgangen af 2018 havde vi 2.504 medlemmer mod 2.483 ved udgangen af 2017.
Af tabellen fremgår det hvordan pakkerne er fordelt blandt medlemmerne:
Udgangen af 2017

Udgangen af 2018
1.283

Afvigelse

Pakke 1

1.228

55

Pakke 2

511

471

-40

Pakke 3

646

594

-52

Bredbånd only

98

156

58

Informationsarrangement
I samme boldgade afholdt vi i februar et medlemsarrangement samme med STOFA, hvor
der var mulighed for at komme til at tale med teknikere og konsulenter fra STOFA. Arrangementet, der ud over information om produkter og indhold, bød på en sandwich og en øl/
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vand, var rigtig godt besøgt, op imod 100 eksisterende og nye medlemmer havde fundet
vej til Mødestedet hvor arrangementet fandt sted. Eneste hage ved det var, at kun ca.
halvdelen af medlemmerne havde modtaget invitationen. Derfor blev det hele gentaget i
september, hvor et tilsvarende arrangement blev afholdt i Samlingsstuen
Økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat blev et overskud på 43 t.kr. mod 82 t.kr. i 2017. I resultatet er
der hensat 650 t.kr. (2017 800 t.kr.) til forbedring og udvikling af anlægget, hvilket jeg synes er et ganske godt resultat. Regnskabet bliver nærmere uddybet, når vi kommer til det
punkt på dagsordenen.
Aftalen med STOFA – andet år
Vi er nu i gang med tredje år af vores aftale med STOFA og vi må konstatere at den i det
store og hele fungerer tilfredsstillende. Vi har forsat et par enkelt punkter hvor vi synes at
vi som selvstændig forening, drukner lidt i den store forretning STOFA, hvilket vi med jævne mellemrum påpeger. Det kommer til udtryk på den måde at når medlemmer henvender
sig til STOFA, får man indtryk af at man er STOFA-kunde. Det er man ikke, man er medlem af Kerteminde Antenneforening, som betaler STOFA for at administrere og servicere
medlemskredsen.
Aftalen udløber med udgangen af 2020 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.
Et led i aftalen med STOFA er at vores anlæg skal opdateres ved fælles finansiering. I den
anledning har vi afholdt flere møder med STOFA, hvor vi har planlagt detaljer og er klar til
at føre planerne ud i livet.
Første fase af ombygning til DOCSIS 3.1.
I den aftale vi indgik med STOFA for 2 år siden, indgik også en investeringspakke på 5
mio. kr. hvoraf STOFA og Kerteminde Antenneforening skulle betale hver halvdelen.
Investeringen skulle føre til, at vi over en årrække skulle opdatere anlægget til en DOCSIS
3.1. som er en komprimeringsstandard der sikrer at vi også i fremtiden har plads til at tilbyde de tjenester der måtte komme.
Hen over sommeren tog vi hul på den ombygning som under alle omstændighed skulle
foretages DOCSIS 3.1. eller ej. Anlægget blev udbygget og renoveret, med flere fordelings
punkter (noder), hvortil der er nedgravet endnu mere fiberkabler end der var tidligere. 2
noder er blevet opdelt i 4 og der er etableret en ny således at der i alt er 9 noder.
Fiberkablerne levere tv signaler og bredbånd ud til fordelingspunkterne tæt ved brugerne.
Derved opnår vi at der bliver færre om at dele forbindelsen og kortere afstand fra et fordelingspunkt til den enkelte bruger. Alt andet lige giver det den enkelt bruge et bedre og mere
stabilt signal.
Herudover er mere end hundrede forstærkere blevet udskiftet så anlægget nu er forberedt
til at vi ved den endelige udbygning kan levere 1 Gbit (1.000 Mbit mod i dag 300 Mbit) internet direkte ud til de enkelte medlemmer. De nye forstærkere er fjernovervåget således
at overvågning vil kunne ske fra STOFA’s supportcenter, hvorfra man kan dirigere teknikere hen til den enhed, der viser tegn på svaghed.
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Ser vi bort fra et par enkelte forventelige indkøringsvanskeligheder, er det vores indtryk at
teknikken har fungeret godt i 2018.
Selv den kanalomlægning, som blev foretaget umiddelbart ind i 2019 forløb over al forventning. Lars var klar ved telefonen, men hørte aldrig om problemer.
Forsat intet nyt om FM-sluk
Sidste år konverterede vi DAB-radio til FM for at skabe plads til nye tjenester. Vel vidende
at FM sandsynligvis er under afvikling inden for en overskuelig årrække. Vi har løbende
fulgt med i relevante medier, men der foreligger endnu ikke noget om hvornår det sker. Det
er dog et faktum at når anlægget er ombygget til DOCSIS 3.1. er det slut med FM i anlægget. Hvis man derefter fortsat ønsker at modtage FM er løsningen egen antenne evt. en
stueantenne.

Internet uden TV (bredbånd only)
Sidste år blev den nye tjeneste ”bredbånd only” lanceret. Tjenesten tilbyder internet uden
samtidig at skulle have en TV-pakke. Den er blevet taget godt imod og vi har nu 163 (150 i
2017) medlemmer med den tjeneste. Det kan anvendes af både private og af virksomheder, hvor vi oven i købet kan tilbyde virksomheder en udvidet service mod merbetaling, således at de er garanteret service inden for et bestemt tidsrum. Det ser vi som et rigtig godt
tilbud og en mulighed for at udnytte vores anlæg.
Mobiltelefoni
Afsætningen af mobiltelefonabonnementer går forsat noget trægt. Måske ikke så sært når
man tænker på de mange tilbud der er på netop den tjeneste og hvor lidt vi reelt gør for at
annoncere vores tilbud. Abonnementet er fortsat meget attraktivt, men det kræver at vi annoncerer med det. Her kunne svaret også være Facebook, hvor vi henviser til vores
hjemmeside. Der er dog nogle skattemæssige begrænsninger som gør, at en skattefri forening som Kerteminde Antenneforening kun kan tilbyde den slags til medlemmer. Status
er lige nu at vi har ca. 50 abonnementer.
Persondataforordningen
EU’s persondataforordning trådte i kraft 28. maj. Den medfører skærpede krav til behandling af personfølsomme data, hvilket foreningens oplysninger om medlemmer er. Da vi har
en aftale med STOFA om at administrere medlemmernes data, blev der indgået en databehandleraftale som sikre at disse data ikke misbruges.
Nyt område ved Sortekilde
Ombygningen af den gamle højskole samt opførelse af nye lejligheder nordvest for, har
medført at vi har indgået aftale med udlejer om at forsyne alle 68 lejligheder med TV og
internetinstallation. Alle tilslutninger er åbne med internet og pakke 3 som leveres uden
beregning de første 2 måneder. Man kan altså den dag man flytter ind, sætte sit TV til stikket og modtage signal fra os. Efter de 2 gratis måneder skal man tage stilling til hvilken
TV-pakke og hvilken internetforbindelse der ønskes.
På nuværende tidspunkt har vi fået 10-15 nye medlemmer i det område FAB ejer, enkelte
har desuden købt mobiltelefonabonnement, svarende til ca. 75% af de indflyttede.
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Markedssituationen
Der er stigende konkurrence på TV og Internetforsyning også i byen. Derfor har bestyrelsen besluttet at vi giver 100% rabat på tilslutninger ud fra en teori om at vi derved får medlemmer der med deres kontingent, kan bidrage til vedligeholdelse og løbende modernisering af anlægget. Den rabat er ydet til de nye medlemmer på Sortekilde, men også bymidten og sommerbyen har fået tilbuddet. I midtbyen har det afstedkommet en håndfuld nye
medlemmer samt 25 nye medlemmer plus en række nye medlemmer i sommerbyen.

Hvad sker der i fremtiden?
Opdatering af anlægget til den nye standard DOCSIS 3.1.
Med stigende hastigheder på internettet, flere HD-kanaler på TV og øget behov for kapacitet, etc. er der, som jeg allerede nævnte på sidste generalforsamling, behov for en opdatering og en kapacitetsforbedring, hvilket den nye komprimeringsstandard DOCSIS 3.1 kan
give. Vi vil efter opdateringen kunne levere 1 Gbit (1.000 Mbit) til forbrugerne.
Den nye komprimeringsstandard kræver imidlertid nye forstærkere på nettet ligesom der
vil være behov for en yderligere neddeling på nogle strækninger således at der er færre
medlemmer pr. node (sektion).
Det har vi som nævnt, allerede taget hul på med den ombygning der blev foretaget hen
over sommer og efterår 2018. Ombygningen planlægges i samarbejde med STOFA og
som det ser ud lige nu, er montørteamet planlagt til at foretage ombygning på vores anlæg
i foråret 2020.
Nye El-standere skal installeres
Ny lovgivning kræver at der installeres nye El-målere for hver af de el-net forsynede forstærkere vi har på nettet. Hidtil har vi betalt et fast beløb for de standere vi har, men efter
krav om fjernaflæsning, kræves de nye målere. Vi har 28 af den slags forstærkere og vi for
venter en samlet pris for installationen på ca. 300.000 kr.
Byens udvikling følges tæt
Efter byrådets vedtagelse af havnemasterplan, ser vi nu frem mod at der skal opføres
mange nye bygninger i omkring havneområdet og på strandkilen. Herudover er der også
projekter om nye udstykninger i Søvangsparken. Vi følger udviklingen tæt og tager kontakt
med både myndigheder og de kommende entreprenører, så vi sikre på at vi kommer med
når der byggemodnes.
Kig på foreningens hjemmeside www.ktm-ant.dk
Jeg vil til sidst gerne slå et slag for foreningens hjemmeside hvor man kan holde sig opdateret på meget af det bestyrelsen i det daglige arbejder med. Den kan læses i alle formater
fra PC, smartphone og tablet.
Seneste nye
De der har pakke 3 kan nu uden meromkostning benytte sig af TV2-play. Desværre kan vi
ikke få det på boksen, da TV2 ikke ønsker at lægge det ud til 3. parts leverandør som
f.eks. Stofa og Yousee. Så betingelsen for at modtage TV2-play er enten at man har et
Smart-TV eller har installeret app’en på sin tablet eller smartphone og via en Cromecast
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eller apple-TV, sender det op på TV’et. Man får koden til TV2-play ved at logge ind på
Mine Sider på Stofa’s hjemmeside.
Bestyrelsen
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