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Beretning for 2015 

Efter generalforsamlingen 10. marts 2015, konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 Formand:  Kim Hassel-Pflugh 
 Næstformand: Tage Pedersen 
 Bestyrelsesmedlem: Frank Jensen 
 Bestyrelsesmedlem: Per Fløe 
 Bestyrelsesmedlem: Lars Aa. Hansen 
  
 1. Suppleant: Jeppe Hassel-Pflugh 
 2. Suppleant: Jan Ryborg 

Økonomiske resultat 
Årets økonomiske resultat blev et overskud på 51 t.kr. I det beløb er der indregnet en hen-
sættelse/opsparing på 600 t.kr. til senere brug i forbindelse med udvikling og fornyelse af 
vores anlæg. Hensættelsen sker som følge af, at anlægget nu er fuldt afskrevet og at der 
derfor ikke er afskrivninger, men vi vil gerne signalere, at vi prioriterer vedligeholdelse og 
udvikling af anlægget, således at det ikke bliver teknologisk forældet. 

Udvikling i medlemstallet  
Også i 2015 faldt medlemstallet. Vores oplevelse er, at det primært er når folk, af den ene 
eller anden årsag, flytter fra deres bolig, ønsker nye beboere ikke at benytte Kerteminde 
Antenneforening. Det kan være fordi man ikke har kendskab til foreningen, det kan være 
udlændinge der flytter ind, eller man ønsker at benytte programforsyning via internettet el-
ler en anden udbyder. Vi er meget opmærksomme på det, men må konstaterer en med-
lemstilbagegang på 75 således at den nu er 2.566 medlemmer, heraf 178 fritidshuse. 

Året 2015 blev året hvor Kerteminde Antenneforening gik helt digitalt.  
Det der utilsigtet blev startet i 2014, blev fuldbyrdet 7. april 2015, hvor der blev slukket for 
det analoge signal. Der blev indrykket annoncer i avisen, på Kjerteminde Avis’ netavis, og 
vores egen hjemmeside og alt i alt forløb overgangen til en digital verden som forventet og 
uden større problemer. 

Teknikken har fungeret 
Alt i alt har året 2015 været et roligt år. Teknikken har fungeret og vi har fået lavet en aftale 
med STOFA om at få tilsendt statistik så vi kan se hvordan nettet fungerer og hvor der er 
problemer med kapaciteten især på internettet. Kun i en enkelt node er der ved at være 
fyldt godt op hvilket betyder, at vi må prioritere opdelingen af den. Det er dog sikkert, at vi 
inden for en kortere periode skal sikre en væsentlig kapacitetsforøgelse på internettet, 
hvor der er en kraftig udvikling i trafikken til spil, streaming af film og anden underholdning. 

Ny ejer af bygningen med vores kontor   
Dansk Metal har solgt bygningen Møllevej 26 hvor vi bor til leje med vores kontor og mø-
defaciliteter. Den nye ejer er bedemand Niels Peter Holm. Vi har haft et møde med ham 
med henblik på at få ham til at løfte lidt af sløret for om hans tanker med bygningen. Hans 
planer er nogenlunde klare og de kan sagtens rumme Kerteminde Antenneforening. 
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Opsigelse af aftalen med STOFA 
Mange vil sikkert huske, at vi med udgangen af 2014 opsagde vort mangeårige samarbej-
de med STOFA til ophør 31/12 2016. Aftalen skal på det tidspunkt forlænges, hvis vi øn-
sker at fortsætte eller der skal findes en ny samarbejdspartner til at levere indhold og drive 
teknikken. Under alle omstændigheder står vi nu i en position, hvor vi kan vælge. 

Egen internetforretning 
Et af de valg vi traf allerede inden vi opsagde aftalen med STOFA var dog, at vi ville un-
dersøge muligheden for at drive eget internet. Strategiudvalget har i løbet af året afholdt 
mange møder både herhjemme og ude i andre foreninger, der driver eget internet, og det 
bestyrker os i, at der er noget at komme efter. Vi har fået flere tilbud fra forskellige leve-
randører, som vi arbejder med. Vi kan ikke sige noget om udfaldet endnu, men vi har et 
godt grundlag og en række gode valgmuligheder når der skal træffes beslutning. 

Sagen om goodwill 
Som jeg også nævnte allerede på sidste års generalforsamling, er der en paragraf i vores 
aftale med STOFA, der giver STOFA ret til at udbyde en internetforretning på vores net-
værk mod at vi modtager et bidrag til drift og vedligehold. Sidstnævnte har fungeret til-
fredsstillende i alle årene.  
Desværre for Kerteminde Antenneforening, og alle andre foreninger med tilsvarende afta-
le, skal vi betale STOFA en godtgørelse eller goodwill, hvis vi opsiger aftalen således at 
STOFA ikke længere kan drive internetforretning på vores netværk. Det har STOFA nu ka-
pitaliseret til 8,2 mio. kr. som Kerteminde Antenneforening skal betale, når de ikke længere 
kan bruge netværket. Det understreger måske, at internetforretningen ikke er så dårlig 
endda. Man kan være sur på STOFA, men de har lavet en aftale tilbage i 2000/2001 på et 
tidspunkt, hvor ingen i bestyrelserne har kunnet forestille sig, hvad internettet kunne udvik-
le sig til, så det må man have respekt for. Til gengæld har vi også en legitim ret og især 
pligt til at forsøge at komme ud af aftalen billigst muligt. 
Erfaringen fra andre foreninger er, efter de oplysninger vi har kunnet komme i besiddelse 
af, at de et sluppet betragteligt billigere. Og det arbejder vi da også på i øjeblikket.  
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er i øjeblikket blandet ind i sagen, og vi venter på en 
udtalelse derfra. Vi påstår, at der er tale om en stavnsbinding som vil hindre fri konkurren-
ce. Til juridisk bistand bruger vi vores kollegiale forening A2012, som har påtaget sig op-
gaven, at føre sagen over for konkurrencemyndighederne.  
Sidste udvej er at få sagen afgjort ved en voldgift. Hverken vi eller STOFA er dog interes-
seret i det, da den er bindende og præcedensskabende.  

Tilbud fra STOFA 
For at imødegå kravet om goodwill, forhandler vi øjeblikket med STOFA om hvordan vi kan 
komme videre. Som hos en række af de foreninger som allerede har lavet aftale med 
STOFA, er det endt med at der er indgået aftale om at lave en ny tidsbegrænset aftale – 
en forlængelse af den eksisterende om man vil - som tillader STOFA at få afskrevet 
goodwillen og som stiller foreningen helt frit når aftalen udløber. 
Det er en model, som også er inde i billedet hos os, ved valg af samarbejdspartner fra 
2017. Det betyder selvfølgelig, at vi fortsat er bundet til samarbejdet med STOFA i endnu 
en periode, til gengæld kan vi så være sikre på, at vi ikke er bundet af noget eller skal ud-
rede en stor sum penge, når aftalen udløber. 
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Mobiltelefoni 
For at kunne tilbyde vore medlemmer samme pallette af ydelser, som kan opnås fra andre 
udbydere, oprettede vi i efteråret KAF mobiltelefoni. Vi kan nu tilbyde mobiltelefoni og mo-
bilt bredbånd til medlemmerne fra en helt skrabet pakke til kun 29 kr. pr. måned, hvis man 
kun skal tale lidt og op til en stor familiepakke med 60 timers taletid, og masser af data, 
SMS og MMS. Fælles for alle er, at medlemmer med KAF-mobil kan tale gratis sammen. 
Vi bruger Telias netværk. 

Hvad sker der i fremtiden? 
Blandt andet vil vi, når vi kommer lidt længere i forhandlingerne med den fremtidige sam-
arbejdspartner, kunne tilbyde et nyt produkt ”bredbånd only”, hvor medlemmer af antenne-
foreningen kan nøjes med at have bredbåndsforbindelse og via PC-en, modtage de kana-
ler der ønskes. Eneste minus lige nu er, at det vil kræve en kanalomlægning, men det må 
vi tåle, hvis vi skal følge med. 

Det kræver selvfølgelig at vi løbende holder øje med den teknologiske udvikling for at sik-
re, at anlægget kan leve op til de krav om stadig flere interaktive tjenester, som må forven-
tes fra medlemmernes side. 

Vores teknik er og bliver klar til fremtiden. Selv om vi ofte hører, at der skal være fiberfor-
bindelse helt ud til den enkelte forbruger for at man er tekniske opdateret, kan vi konstate-
re, at er vores coaxnetværk ydelsesmæssigt er fuldt på højde med fibernettet.  

På verdensplan er der 400 millioner kabeltv-kunder. Det betyder, at der er en meget stor 
interesse og motivation for hele tiden at videreudvikle kabeltv-nettet og den teknologi der 
benyttes i nettet. 

Vi benytter i øvrigt fiber, hvilket vi har gjort i flere år. Vi modtager bl.a. alle TV-signaler og 
internetforbindelsen via en fiberforbindelse. Herudover sendes TV og internet fra teknikken 
i hovedstationen ud til de enkelte fordelingsøer i byen, hvorfra signalerne bliver ført i co-
axkabler det sidste korte stykke ud til de enkelte medlemmer. 

Derfor er Kerteminde Antenneforeningen allerede i stand til at leverer internethastigheder 
op til 150 Mbit og 300 Mbit er på vej. Vores teknik betjener sig af en standard der tillader 
hastigheder op til 1,2 Gbit downstream. I næste generation tillader teknologien tilsvarende 
10 Gbit. Når nye digitale tjenester gør deres indtog, og forbrugerne dermed stiller større 
krav, bliver der skruet op for kapaciteten. Teknologien vil imødekomme behovet. 

Der er udarbejdet vedligeholdelses- og udviklingsplaner som skitserer hvordan vi kan prio-
ritere og sikre, at udviklingen sker med skyldig hensyn til økonomi og de tekniske behov.  

Første skridt er at sikre tilstrækkelig kapacitet i de enkelte noder og at forstærkerne er af 
en kvalitet der kan sikre en ordentlig signalstyrke helt ud til det sidste medlem på linjen. 
Visionen i planen er, at de 6 noder (fordelingsøer) anlægget er opdelt i i dag, neddeles til 
14 noder i løbet af de næste år og afhængig af udviklingshastigheden yderligere 18 noder. 
Det vil betyde at der skal graves og her giver planen mulighed for at holde sig orienteret 
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om, hvor der i forvejen er andre der graver så vi kan koble os på. Det vil sikre lavest muli-
ge pris. 

Afslutning.      Bestyrelsen
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