
Beretning for 2015 

I Lunderskov Antenneforening 

 

2015 har for en gangs skyld været et stille år uden de store ændringer. Der er fortsat megen snak 

om Frit Valg, som jo er et mantra for især politikere og meningsdannere i øvrigt – især fra den 

skrevne presse. Også Forbruger rådet har set sig varm på historien om det frie valg. Debatten har 

været præget af en række tomme ord om at det bliver billigere og bedre og nogle mener også at 

det for en række kanalers vedkommende endda bliver gratis. Især politikerne på Christiansborg 

strør om sig med udtalelser som desværre viser, at de ikke en gang er klar over de love og 

forhindringer de selv har vedtaget. Det er f.eks. krav om must carry kanaler og Copydan afgifter.  

Hvis der for eks var helt frit valg, tror jeg mange ville vælge folketingskanalen, DR3 og måske også 

nogle af nabolandskanalerne fra. Det lyder godt, når man snakker om, at nogle kanaler er gratis, 

men dette er ikke korrekt. Vi skal opkræve Copydan afgift af alle kanaler. 

De store TV-udbydere er dog klar over, at der skal tilbydes en større valgfrihed for den enkelte 

husstand, og derfor vil vi i 2016 se de første store seriøse bud på, hvordan det kan håndteres. Og 

det vil også få indflydelse på Lunderskov Antenneforening.  

Stofa vil i løbet af 2. kvartal introducerer ” Mit Tv” som vil give reel FritValg. Men vi kender i 

skrivende stund ikke priserne og på den enkelte kanaler og de øvrige abonnementsvilkår. Vi ved, 

at det kræver en tv – boks, som enten skal købes eller lejes og vi ved, at der vil komme et 

abonnement til Smart Tv, men prisniveauet kendes ikke. I skal også, når I nu får tilbuddene ind ad 

døren være opmærksom på, at tilbuddet jo kun gælder det tv, hvor boksen er knyttet op. Ikke som 

i dag, hvor Antenneforeningen leverer pakker til alle tv i husstanden.  

Det er selvfølgelig den enkelte husstand, der suverænt skal afgøre, om man ønsker at benytte sig 

af det frie valg og udelukkende abonnere på de kanaler som man ser. Det lyder umiddelbart som 

de mest logiske at gøre, men lov mig, at I grundigt regner efter. Det kan sagtens vise sig, at det er 

langt mere fordelagtig at have en af vore pakker – eventuelt suppleret med en eller to frit valgs 

kanaler. Og så kan man se kanalerne på alle tv i husstanden – ligesom I gør i dag.  

Vi er i Lunderskov Antenneforening ikke imod frit valg – På ingen måde. Vi vil blot stilfærdigt bede 

om, at man tænker sig om. Og jeg tror, at der er politikere Forbrugerråd og andre eksperter, der 

måske får en brat op vågen, når virkelighedens verden går op for dem.  

Men en ting er til gengæld helt usvigeligt sikkert. De tekniske fremskridt og de mange muligheder 

som kommer, vil skærpe kravene til den enkelte husstands installationer. Jeg vil ikke undlade at 

sige, at alle skal være opmærksom på, at kravene til installationerne i vore boliger er vokset 



markant. De skal være HF tætte for ikke at blive forstyrret af andre digitale tjenester. Man kan 

læse om problemet på nettet. Hvis du er i tvivl om din installation er i orden, så kontakt Torben fra 

Haugaard Jepsen. Det er da drønærgerligt at have et flot digitalt tv, gode tv kanaler fra 

antenneforeningen og så få digital støj, Pixelering mv fordi der er et stik eller et kabel, der ikke er 

tæt.  

Som de fleste nok har opdaget har internethastighederne fået endnu et nyk opefter, især på 

upload som fiberselskaberne har slået meget på. Ud over dette vil alle vore Tv kunder kunne se 

Web Tv, Web TV to go og DRTV på web-TV platformen. 

Den 13. januar flyttede vi lidt rundt på kanalerne for at skabe plads i anlægget til de nye tiltag. 

Ud over Mit TV er der skabt plads til Bredbånd Only så der nu er mulighed for at købe internet 

over vores anlæg uden at købe TV, mange unge ser kun TV via nettet. 

Ligeså vel som den enkelte husstands anlæg skal være i orden, skal Antenneforeningens 

overordnede anlæg også være det.  

Bestyrelsen arbejder på at få et overblik over de udbygninger, som er nødvendige for at være 

rustet til de kommende tilbud og krav og det fremtidige forbrug. Det vi først vil gå i gang med er at 

få vore øer ned på 125 pr. node. Hvad er det så? 

En node (ø) er et forsyningspunkt ude i byen som forsynes via fiber, i noden omsættes signalet til 

det signal vi alle får ind via vores coax kabler. 

I bestyrelsen forsøger vi hele tiden at følge med i hvad der sker, vi forsøger at vurdere, hvad der er 

den bedste løsning med vores forening. Som jeg tidligere har sagt. Vi skal kun være her så længe 

det giver mening, og så længe vi kan levere et produkt, der er teknisk og økonomisk holdbart for 

vore medlemmer. 

Der er stadig god grund til for medlemmerne løbende at holde sig orienteret om ændringer og 

nyheder i Antenneforeningen, og også følge med i den løbende driftsinformation. Det gøres bedst 

ved jævnligt at holde øje med www.lunderskovaf.dk  

Informationer om nedbrud, servicearbejde og sluk for tjenester kan I finde på vores hjemmeside 

og I kan tilmelde jer en service hos Stofa, hvor I får en sms og/eller en mail, hvis der er 

driftsforstyrrelser.  

Lunderskov Antenneforening har et særdeles godt og velfungerende samarbejde med Haugaard 

Jepsen om alle tekniske spørgsmål, og vi vil opfordre alle medlemmer til at kontakte dem, hvis I 

oplever udfald på kanaler, pixelfejl, sort skærm eller andre forstyrrelser. Også hvis I har brug for at 

få checket om jeres installationer derhjemme lever op til kravene i dag til både tv og internet.  

http://www.lunderskovaf.dk/


Inden jeg slutter min beretning og forhåbentlig får en god debat, vil jeg som sædvanlig takke den 

øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Dette skal også gælde Torben fra 

Haugård Jepsen, du er en god sparringspartner, tak for det. 

 

 


