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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021 

 

Tredje bølge – og lys forude … 

Nu er det to år siden, at vi den 10. marts 2020 afholdt vores generalforsamling 

- helt normalt til rette tid – og sidste år måtte vi så vente med at afholde 

generalforsamlingen til den 26. maj. Ingen havde dengang den fjerneste idé 

om, hvad vores hverdag skulle blive fyldt med de følgende to år. I år holder vi 

vores generalforsamling under så normale former som muligt, selvom 

samfundet rundt omkring os stadig holder øje med smittetal, positiv-procenter 

og omikron og vi alle har lært, helt frivilligt, hvordan man stikker små vatpinde 

op i næsen.  

Også 2021 viste sig at blive ramt af corona og vores kontor måtte holde døren 

lukket i januar og februar for ekspedition af vores medlemmer. Mandag den 1. 

marts kunne vi så igen åbne for den personlige betjening og service, som vi ser 

som en vigtig del af foreningens DNA. 

Vores kontor og personale har mødt udfordringerne med plexiglasplader og 

sprit og i de uger, hvor vores butik var lukket, blev vores medlemmer stadig 

serviceret, fra kontoret og det hjemlige spisebord – og af en maskeret tekniker i 

venlig afstand.  

Også i 2021 har der været gang i nybyggeriet, og Odder Antenneforening er 

med i de områder og projekter, hvor vi har mulighed for det. Hvert projekt 

granskes nøje for økonomi og bæredygtighed. Det er, som altid, bestyrelsens 

klare holdning, at antenneforeningen skal være forsyningsområdets garanti for 

det bedste og billigst mulige internet og tv til den billigste pris – og det lever vi 

op til, uden at presse vores i øvrigt sunde økonomi. 

Trods den tætte konkurrence med Waoo på AURA`s fibernet er vores 

markedsandel på internet – i vores fælles forsyningsområde - uændret iflg. 
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Erhvervsstyrelsen. Det fortæller lidt om, at vi har nogle gode produkter til vores 

medlemmer. 

Nettets tilstand 

På et bestyrelsesmøde i september vedtog bestyrelsen at intensivere 

projekteringen af en trinvis modernisering og opgradering af vore fiber-coax-

net. Hvor vi for en tre år siden udskiftede den passive del af vores anlæg – dvs. 

nye skabe, nye connectorer, fordeler og filtre - er vi nu klar til den opgradering 

og modernisering, der skal til for, at vi kan tilbyde vores medlemmer endnu 

hurtigere og stabile hastigheder i vores net. Og samtidig øge 

servicevenligheden og overblikket væsentligt. Vi holder øje med, at vores 

forstærkere, switch og modems ude hos medlemmerne Performer optimalt? Og 

hvor det ikke gør, kan vi reagere med det samme – oftest inden vores 

medlemmer selv oplever noget. 

Fokus på markedsføring i et højere gear 

I sidste halvdel af 2021 besluttede bestyrelsen at booste markedsføringen af 

vores forening på salgssiden. Vi ændrede vores deltids salgsmedarbejder-

stilling til en fuldtids salgs- og marketings-stilling – med fokus på både den 

daglige kontakt med medlemmerne og den opsøgende kontakt i både nye og 

etablerede områder og, ikke mindst, holde en stærk linje i vores markedsføring 

i alle medier. Og så er det heller ikke en dårlig idé med tilførsel af nye idéer og 

vinkler i det daglige perspektiv. Det afspejler sig i aften tydeligt i bestyrelsens 

forslag til en tilføjelse til vedtægterne. Vi bevæger os fremad … 

Odders eget internet 

Odders eget internet har igen haft et godt år, et stabilt år, med en forventet 

tilgang af nye brugere. Særligt andelen af medlemmer, der kun har internet, er 

stigende. Medlemmer, der vælger tv-pakker fra til fordel for streaming, 

beholder tilslutningen til Antenneforeningen med en internetforbindelse – og det 

er godt for foreningen. 

I forbindelse med Open By Night i Odder den 29. oktober lancerede vi vores nye 

hastigheder, hvor vores medlemmer med internet fra foreningen nu fik meget 
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mere for pengene. Hastighederne Stream 200/400 ændredes til henh. Stream 

300/600. Samtidig åbnede vi for muligheden for, i Bendixminde-området, en 

Stream1000-forbindelse på fiber. 

Trods de ændrede hastigheder er vores internetpriser uændrede. Vi har nogle 

gode produkter og vi er meget opmærksomme på vores ansvar som forening - 

at give vores medlemmer bedst muligt internet til lavest mulige priser.  

Økonomi i god balance 

Som Laurids vil fortælle under dagsordenens næste punkt, er Odder 

Antenneforenings økonomi i en sund og god balance – også i år med et godt 

resultat. 

Bestyrelsen er meget bevidst om de tekniske og økonomiske udfordringer vi 

møder i de disse år. De store områder med nybyggeri kræver investeringer og 

som nævnt arbejder vi hele tiden med en modernisering af nettet og en 

opgradering hen mod, at vi også i vores fiber/coax-net kan tilbyde en 

Stream1000.  

Som i resten af verden oplever vi kraftige prisstigninger i vores projekter og i 

den daglige drift. Omkostningerne til vedligeholdelsen af vores teknik og til 

projekter i nye områder er blevet væsentligt dyrere – bare indenfor det seneste 

halve år har vi oplevet mellem 10, 20, 30 procent højere priser på næsten alt. 

F.eks. prisen på El er steget markant og vil stige yderligere i løbet af året. Det 

vil skinne igennem i vores kontingent, hvor der til næste år vil komme en 

stigning.  

At vi har den størrelse og den store udbredelse i vores forsyningsområde, 

betyder også, at vi er i vejen for andre udbydere, der står med den udfordring, 

at deres priser er synligt højere end vores.  

Bestyrelsen er tilfreds med, at vi stadig – trods øget pres på vores 

omkostninger - er en prisførende udbyder af tv og internet – et internet, der 

absolut er en god forretning for os. 
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TV-pakker og priser 

Der skal ikke være tvivl om, at bestyrelsen jævnligt undersøger markedet og 

tilbuddene fra andre udbydere. Bestyrelsen anser stadig YouSee som den mest 

innovative udbyder på markedet og i forhold til Odder Antenneforenings 

medlemmer.  

Hvor vi tidligere arrangerede afstemning om, hvilke Tv-kanaler der skulle være i 

mellem- og fuldpakken, kan det enkelte medlem med tv-pakke nu selv 

bestemme og blande sin pakke som man vil. Og året 2022 bliver endnu mere 

spændende på det punkt. YouSee´s Bland Selv-koncept med tv-kanaler og 

streamingtjenester er stadig et af de bedste tilbud til – og i kraft af deres 

størrelse med konkurrencedygtige priser til foreningen, der bringer vores 

pakkepriser ned blandt de billigste på markedet.  

Tillid til det rigtige valg 

I bestyrelsen er vi altid meget bevidste om den tillid, generalforsamlingen viser 

til, at vi som bestyrelse altid arbejder for de bedste produkter til de bedste 

priser – med den bedste service. Det giver en tryghed for medlemmerne – og 

det er derfor vi stadig, efter 49 år med mere og mere konkurrence, har en 

antenneforening med tæt på 4200 aktive medlemmer.  

Afslutning  

Det går godt med foreningens drift, administrationen arbejder hele tiden med at 

trimme arbejdsgange og optimere servicedelen, så medlemmerne får den bedst 

mulige service. I corona-året 2021 konstaterede vi en mindre nedgang af 

medlemmer end tidligere, og vi er sikker på det samme her i 2022. Derimod 

går det fremad med antallet af medlemmer på vores eget internet, og en stor 

del af dem, der opsiger tv-pakken, vælger at fortsætte medlemskabet med en 

internetforbindelse - til foreningspris. Det stemmer også med udviklingen, at 

flere går fra de faste tv-pakker over til streaming. 

Vi er helt på det rene med, at det ikke er nok, kun at distancere os fra vores 

konkurrenter på prisen. Som en forening, med produkter vores medlemmer 
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bruger hver eneste dag, skal vi holde os skarpe på service, markedsføring - og 

vores priser skal altid være bedre end vores konkurrenters.  

Bestyrelsens beretning handler om 2021 – og bestyrelsens beslutninger, der i 

sagens natur i høj grad handler om Odder Antenneforenings egentlige formål: 

”At tilvejebringe bedst mulig signalforsyning til vores medlemmer” – og her gør 

Odder Antenne det faktisk rigtig godt.  

På bestyrelsens vegne en tak til medlemmerne, der fortsætter med at tage godt 

imod de tiltag, bestyrelsen sætter i gang – og støtter op om en forening, der 

tilbyder noget, der er bedre – til en ægte foreningspris! 

Også en tak fra foreningens bestyrelse til vores personale, der i det daglige, og 

i særdeleshed i det forgangne år - er i front og gør et stort arbejde for 

foreningen og foreningens medlemmer – med og uden plexiglas og sprit. 

Hermed overlades bestyrelsens beretning til medlemmernes debat og 

eventuelle godkendelse. 

Jørn Bollinger 

Formand 

 


