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2020 blev igen et meget stille år i Coronaens skygge. Vores generalforsamling i 

marts måtte vi udskyde, og det lykkedes først at afholde den 24. september. Nu 

må tiden vise, hvornår vi kan afholde vores generalforsamling i 2021. 

Hvad har vi så beskæftiget os med? Jeg fortalte i min beretning sidste år om en sag 

i forbindelse med forskønnelsen af Storegade, hvor vi havde modtaget en regning 

på over 100.000 kr., som vi ikke ville acceptere for omlægning af vore kabler. Efter 

mange møder indgik vi sidst på året et forlig, der indebar, at vi har betalt 50.000 

kr. 

I oktober fik vi den endelige plan for udrulning og ombygning af vores anlæg til 

DocSis 3.1 på plads, og vi er nu godt i gang med at føre den ud i livet. Dette kan 

desværre ikke undgå at give nogle afbrydelser, men der tilstræbes hele tiden at 

disse bliver så kortvarige som muligt. Når vi er færdig, har vi et anlæg, der er helt i 

top, og dette er lavet, uden at vi har skulle gældsætte foreningen. 

Vi besluttede i november, at vi ikke ville lade de prisstigninger leverandørerne og 

Copydan varslede, slå igennem til vore medlemmer og at vi ville fastholde vore 

priser. Dette koster foreningen ca. 125.000 i 2021. 

Når vi er færdige med DocSis 3.1 projektet, har vi forhåbentlig stadig penge på 

kistebunden, og vi vil bruge af dem aktivt for at holde vore priser nede. 

De ændringer der er sket i pakkerne i 2021, er sket i den store pakke hvor 

TV2SportX er kommet med i stedet for Disney XD som blev lukket fra Disney. 

Udover dette er TV” Play opgraderet fra basispakken til TV2 Play Favorit + sport 

med reklamer. 

I oktober slukkede vi for FM-signalet som varslet. 

Vores medlemstal svinger fra kvartal til kvartal, men der er ikke noget, der tyder 

på at medlemstallet er faldende ud over småreguleringer.  

Jeg vil slutte med en stor tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i året, der er 

gået. 


