
Beretning 2016 
 

Også i år har der været travlt i foreningen med 
renovering og modernisering. 
I oktober blev vi færdige med at opgradere 
Faxe Ladeplads så det nu kører med 860 Mhz, 
og anlægget er nu delt i 2 øer, så det bliver 
nemmere at lokalisere eventuelle fejl. Vi har 
planlagt yderligere opdeling til i alt 4 øer. Hver 
ø får sin lysleder, der er opdelt i TV og radio og 
internet. 
 
I Karise gik vi i gang med opgradering og 
modernisering i november måned, og vi 
forventer at være færdige omkring juli måned i 
år, så også Karise kører med 860 Mhz. Også 
her skal ske yderligere ø-opdeling til i alt 3 øer 
inden for de næste 2 år.  
 
I Faxe har vi opdelt til 4 øer og inden for 3 år 
med yderligere 4 øer. 
 



Vi er jo nødt til at følge med tiden og den 
rivende udvikling, der foregår i vores digitale 
tidsalder. 
Vi oplever faldende medlemstal som vi 
fornemmer er fordi flere og flere unge 
mennesker hellere vil streame, hvad de skal se 
end være afhængig af TV- pakker. 
Derfor har vi indført pakke O, som består af 
internet alene. Det koster 900 kr om året. 600 
kr i kontingent og 300 kr for at få fremført 
internettet. Her har medlemmet så 
udelukkende kontakt til YouSee, hvor de køber 
deres internetforbindelse/hastighed. 
 
Og så er vi alligevel bagud. YouSees egne anlæg 
kører nu med 1 Ghz, og det bliver også i den 
sidste ende nødvendigheden i vores anlæg. 
 
Vores anlæg vil kunne fremføre 
internethastigheder på 3-400 Mhz, når vi er 
færdige med at renovere som beskrevet. Det 
vil dække alles behov flere år frem. Det er jo 
uden betydning at kunne streame med 1 Ghz, 



hvis det man streamer med ikke kan håndtere 
det. Det er jo blevet en konkurrence mellem 
udbyderne at sælge den højeste hastighed, 
som langt de fleste ikke har mulighed for at 
udnytte. 
Men uanset, hvad man har brug for, så vil 
udbyderne altid forsøge at skabe et behov, 
som man slet ikke har bedt om. 
 
Vi har haft en del kontroverser med YouSee, 
der uanset vores aftale, forsøger at sælge deres 
produkter til vores medlemmer. 
 
Sidste år fik vi besked om, at der ville blive 
opstillet en salgsvogn på torvet i Faxe, og at 
det var meget vigtigt, at vi i bestyrelsen var til 
stede. Det viste sig at være det modsatte af 
antenneforeningens interesse. 
 
Det var 3 unge YouSee drenge, der alene havde 
til opgave at sælge mobilabonnementer med 
indbygget streaming af TV programmer, 



hvilket ikke lige er i antenneforeningens 
interesse. 
 
Derudover oplever Jørn næsten dagligt, at 
vores medlemmer er blevet kontaktet af 
YouSees sælgere, der tilbyder TV og Internet 
til lave priser. En adfærd, som YouSee har en 
aftale med os om ikke skal finde sted.  
 
Medarbejderne hos YouSee er ofte ikke 
uddannet godt nok, så det giver mange 
problemer med hensyn til, hvad vores 
medlemmer bliver oplyst om, når de ringer til 
YouSee. Jørn gør et stort arbejde med at hjælpe 
især vores ældre medlemmer med pakkeskift, 
bland selv samt indstilling af fjernsyn, når der 
sker kanalændringer i anlægget. 
 
Vi har måttet skifte nøglesystem til vores 
hovedstation, så YouSee ikke har adgang der 
til uden at vores egne teknikere er til stede. 
Det er sket mere end en gang, at de har pillet 
ved anlægget med efterfølgende problemer 



med værdierne i anlæggets forstærkere med 
mere.  
 
Vi har gjort meget ud af at kunne dokumentere 
værdierne i anlægget ud fra nye tegninger og 
beregninger. P.t. er vi ved at få lagt det hele på 
en app, så vores teknikere på deres computer 
kan se alle værdier, når de laver service i 
anlægget  
Det sparer megen køretid og unødigt 
timeforbrug. 
 
Som alle jo ved, så har vi ikke haft 
prisstigninger i år. Det har vi gjort, da alle jo 
meldte ud, at der ville komme prisstigninger 
endnu engang. Vi syntes, at vi ville gå imod 
strømmen for at gøre det mere attraktivt at 
forblive medlem i foreningen. 
 
YouSee meldte jo ud i 2016, at FM signalet ville 
forsvinde fra radiosiden i februar 2017. 



Vi var desværre så naive at tro på historien 
om, at det var en nødvendig for at få de høje 
hastigheder på internettet. 
Da jeg læste, at Haslev Antenneforening havde 
lavet en aftale med Dansk Kabel TV om en 
ombygning i hovestationen, så de kunne 
bibeholde FM båndet, tog jeg kontakt til 
bestyrelsen, der oplyste, at de havde betalt 
50.000 kr for ombygningen. 
Vi kontaktede en tekniker fra YouSee, der 
oplyste, at det ikke var nødvendigt at ombygge 
for at beholde FM signalet. Der skulle bare 
flyttes en ledning fra det ene stik til det andet i 
anlægget i Vordingborg. 
 
Det viser sig, at det kun er i de anlæg, hvor der 
er planlagt internet op til 1000 Mb, at det 
bliver nødvendigt at sløjfe FM båndet for at få 
plads. 
Det er bare rigtig dårlig behandling fra 
YouSees side og total manglende indsigt fra 
vores kontaktperson i YouSee. Den samme 
person, der fik os op på torvet at stå sidste år. 



Lidt positivt er der dog kommet ud af det. 
 
Stol aldrig helt på de informationer vi får fra 
YouSee. 
Som alle oplevede, så gik vi glip af dronningens 
nytårstale. Det var ikke YouSees skyld, men 
derimod en graveaktør som så ofte før. 
 
Som jeg tror alle kan se, så er det 
datafremførsel, der er fremtiden for 
antenneforeningen. Der er mange aktører på 
markedet, der gerne vil ind i vores 
forsyningsområde, men det bliver aldrig 
billigere end at være i antenneforeningen. 
Som jeg sluttede beretningen sidste år, så tror 
jeg, at vi inden for 3 år fra nu, skal tage stilling 
til, om vi fortsat skal eje anlægget. Der skal jo 
store investeringer til for at følge med 
udviklingen, og så store muskler tror jeg ikke 
vi kan blive ved med at have.  
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning. 
Niels Svane 



 
 


