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Sidst på året 2017, var der en kreds af borgere, 
der ønskede at få lagt fiber ind i stedet for 
antenneforeningens kobbernet. 
Vi var selvfølgelig i bestyrelsen meget imod 
dette, da det ville betyde tab af medlemmer i 
antenneforeningen. Det viste sig at blive til 
virkelighed, idet vi siden har tabt ca. 300 
medlemmer. Vi var på dette tidspunkt i fuld 
gang med at ombygge vores gamle anlæg, så vi 
ville kunne levere 300 Mhz til alle, når 
ombygningen var færdig. Vores kontrakt med 
YouSee udløber 1. September 2019, og vi 
skulle opsige aftalen senest den 1. September 
2018, hvis den ikke skulle fortsætte. 
Vi har daglige problemer med YouSee og deres 
håndtering af internettet. Problemet er, at 
vores CMTS står i Vordingborg og på grund af 
den lange afstand er vi meget sårbare på grund 
af en meget snæver båndbredde. Vi må næsten 
dagligt ud og justere på vores anlæg. 



Når medlemmerne henvender sig til YouSee 
med problemer på internettet får de hver gang 
at vide, at det er vores anlæg, der er noget galt 
med. Vi har i flere år forsøgt at få CMTSen til 
Faxe igen, men uden respons fra YouSee.  
En simpel ting som at få leveret nogle modem, 
så vi kunne betjene vores medlemmer i en 
akut situation, blev gang på gang lovet os, men 
intet er sket. 
Vores kasserer Jørn følte sig overbebyrdet, og 
jeg kontaktede derfor Henrik Dudek, der var 
administrerende direktør i Dansk Kabel TV, 
med henblik på at få et tilbud for 
administrering af opkrævning af kontingent 
med mere. Trods udmelding om, at tilbuddet 
var undervejs, det havde passeret hans 
skrivebord, så skete der ingen ting. 
Henrik Lind, Kabel Plus, kontaktede og kom 
med et tilbud om leverance af internet samt 
administration af opkrævninger med mere, 
hvilket vi bestemte os for, netop på grund af 
vores kasserers ønske om mindre arbejdspres. 
I aftalen lå, at alle medlemmer ville få kontakt 



til Kabel Plus kundecenter som fremover 
skulle stå for opkrævninger og administration. 
Vi gik ud fra som en selvfølge, at YouSee stadig 
skulle levere TV til medlemmerne. 
Vi skulle handle hurtigt, da vis skulle opsige 
aftalen som tidligere nævnt senest den 1. 
september 2018. 
Vi havde tilbage i 2008 A+ som leverandør af 
både TV og Internet, hvilket fungerede 
tilfredsstillende. Aftalen overgik i 2012 til 
Dansk Kabel TV, da de opkøbte A+, som også 
var ejet af Henrik Lind, lige som Kabel Plus er i 
dag. 
YouSee reagerede ikke på vores opsigelse, og 
vi indgik derefter aftalen med Kabel Plus. 
Efterfølgende fik vi et møde i stand med 
YouSee for at lave aftale om levering af TV. 
YouSee meddelte koldt og kynisk, at de ikke 
ville levere TV til foreningen, når de ikke skulle 
levere internet. Vi henviste til, at der var 
adskillige antenneforeninger, alene købte TV 
hos YouSee, fordi de enten selv leverede 



Internet eller havde aftale til anden side, men 
de fastholdt, at de ikke ville levere internet. 
Det var selvfølgelig noget af en mavepuster og 
vi forberedte os på at løse problemet på den 
ene eller anden måde. 
Jeg blev i november kontaktet af Fibias 
administrerende direktør, Casper Holst 
Christensen, der spurgte mig, om vi kunne 
aftale et møde, hvor vi kunne se på 
mulighederne for et samarbejde. 
Casper tilbød på dette møde at lægge fiber ind 
til samtlige medlemmer gratis. Det kunne jeg 
ikke sige nej til i den situation vi var havnet i. 
Problemet var at vi havde indgået aftale med 
Kabel Plus. Vi vidste, at den aftale kunne vi 
ikke komme ud af uden at løbe ind i et 
erstatningskrav fra Kabel Plus. 
Jeg sagde, at hvis der skulle indgås en aftale, så 
måtte Fibia skadesløs holde os. 
Casper gik tilbage til sin bestyrelse og 
forelagde dem sagen, og de sagde ja til at indgå 
aftalen. 



Efterfølgende forhandlede vi priser på TV og 
Internet, som i samlet gennemsnit ligger lavere 
end dem, som vi har p.t. med YouSee. 
Vi indgik en 5 årig aftale, hvor Fibia forpligter 
sig til kun at lade den almindelige 
prisudvikling i brancen være gældende. 
Vi indgik aftale om, at Fibia i indtil 2 år regnet 
fra den 1. september, betaler lejen af 
antenneforeningens kontor, så længe behovet 
er der. De vil være til stede i den udstrækning 
vi tilsammen finder det nødvendigt 
På grund af tidspresset, så indkaldte vi til en 
ekstraordinær generalforsamling den 5. 
februar. Inden da var der indrykket annonce i 
ugeavisen, samtidig var der en artikel, der 
beskrev aftalen, og jeg skrev på vores 
hjemmeside, hvad aftalen gik ud på, og hvilke 
priser der fremover skulle betales for Internet 
og TV. 
Vi havde lejet den lille sal i Faxehallen, hvor 
der er plads til 380 personer. Vi mente, at det 
var OK. Der kom ca. 700, og vi måtte derfor 



aflyse generalforsamlingen og indkalde til en 
ny generalforsamling den 12. Marts. 
Ca. 14 dage før blev jeg kontaktet af 2 
forskellige nye selskaber, der tilbød det 
samme som Fibia, men de kunne godt se, at de 
var for sent ude. 
Fibia har jo allerede lagt meget fiber ud i 
antenneforeningens forsyningsområde, og det 
er selvfølgelig utopi, at lægge 2 fibernet ud, når 
Fibia har et skøn på, at det koster i omegnen af 
100 millioner at fuldføre arbejdet. 
Vi vurderede i bestyrelsen, at vi uanset om vi 
havde indgået aftalen eller ej, så ville vi i år 
miste mange medlemmer til Fibia, hvilket ville 
trække gulvtæppet væk under 
antenneforeningen. 
 
Den 12. Marts havde vi lejet den store sal i 
Faxehallen med plads til over 800 personer. 
Der indfandt sig ca. 700 personer. Der var  af 
dem 451 stemmeberettigede. 
Der blev en livlig debat. 



Der var flere, der ytrede sig og mente, at 
bestyrelsen burde gå af, da de vedkommende 
mente, at vi havde gjort vores arbejde dårligt, 
fordi vi ikke havde indhentet flere tilbud. De 
forstod helt enkelt ikke, at det ikke var muligt, 
da Fibia jo allerede sad tungt på 
fiberudlægningen i antenneforeningens 
forsyningsområde. 
Resultatet blev vedtagelse af bestyrelsens 
forslag med 375 for og 70 imod 6 blanke. 
 
Vi har den opfattelse, at bestyrelsen har udført 
et godt stykke arbejde under en meget presset 
tidshorisont. Man kan vel ikke som medlem 
være utilfreds med, at man får en gratis 
tilslutning til et fremtidssikret antenneanlæg. 
Endelig er det muligt at skifte leverandør i 
2020, hvor fibernettet bliver åbent. 
Det er vel første gang i historien, at man selv 
kan vælge leverandør i et fællesantenneanlæg. 
Medlemmer, der bor i lejebolig, hvor 
antennebidraget opkræves over huslejen, vil 
fremover slippe billigere, da de nu bliver 



opkrævet direkte lige som øvrige medlemmer, 
og dermed ikke skal betale et administrations- 
tillæg til boligselskaberne. 
Vores anlæg bliver lukket ned i takt med, at 
fiberen bliver tilsluttet husstandene. Hvad der 
skal ske med anlægget efterfølgende, må den 
kommende bestyrelse tage stilling til og finde 
den bedste løsning for foreningen. 
Med disse ord, vil jeg afslutte min beretning. 
 
Niels Svane 
formand 
 


