
Velkommen til generalforsamling i Bredballe Antennelaug 2022.

Det er dejligt at se fremmødte medlemmer af vores fælles antenneforening.

I bestyrelsen er vi repræsenteret ved: Leif Christoffersen der er næstformand. Finn Grønning, kasserer. Bent
Østergård, tilsynsførende, Jytte Johansen, sekretær og undertegnede, Erik Børsting Hansen der er formand.

Foruden medlemmer deltager også Allan Tonnesen som er vores faste Stofa kontakt, samt John Terp der er vores
primære kørende tekniker i området.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne foreslå advokat Simone Glavind.

-------

kære medlemmer,

Det forgangne år blev endnu et - mærkeligt år. Vi har oplevet vores samfund været lukket op og lukket ned og de af

os der har kontorarbejde, har haft mange dage på hjemmekontoret.

På trods af at vores net igen i det forgangne år er blevet brugt godt og grundigt, har vi ikke haft nævneværdige

problemstillinger. Opgraderingen af vores net, har givet muligheder for at finde mulige problemer inden de bliver til

problemer - og virker i høj grad.

Nedlukninger gjorde også at bestyrelsen i det forgangne år, har afholdt flere møder online. Det resulterede også i at

generalforsamlingen blev udskudt fra marts til august.

De sidste 2 år har vores formand i antennelauget heddet Jens Nørgård. Jens er en dygtig mand hvilket hans

arbejdsgiver har bemærket. Det har resulteret i mere arbejde for Jens og han nåede i vinteren til et punkt hvor han

ikke mente han kunne afsætte den rette mængde tid til formandshvervet, hvorfor han valgte at trække sig fra

bestyrelsen.

Jens Nørgård nåede at være 2 år i formandsstolen og samlet i bestyrelsen i godt 12 år, de fleste som

næstformand. Jens har haft en god indsigt i antennelauget og har haft klare holdninger til retningen i foreningen. På

vegne af hele bestyrelsen vil jeg udtrykke stor tak for den store arbejdsindsats som Jens har lagt i foreningen.

Da Jens trak sig, indkaldte vi suppleant Poul Jørgensen. Poul har været suppleant gennem flere år. Poul er til

dagligt HF-uddannelsesleder på Rosborg og frivillig fodboldtræner i Bredballe IF. Poul har klare holdninger til

tingene og har gennem sit virke i ledelsen af Rosborg erfaring med strategisk arbejde, som vi kan drage stor nytte

af i foreningen. Vi har store forhåbninger til Pouls indsats.

Vi har i det forgangne år fortsat med at udbygge vores net i de nybyggede kvarterer samt boligbyggerier.

I både nye som ældre huse, kan vi se at vi er kommet i en situation hvor vi ikke længere er eneste - og naturlige

valg. Tidligere var det nok med god og hurtig service, god kvalitet og  rimelige priser. Det er det desværre ikke

længere.



Når vi ser på tallene er det tydeligt at marketing historien om at fiber er nummer et er slået an. Måske det er fordi

der i medier og fra politisk hold ikke længere tales om “bredbånd”, men om “fiber”.

Fakta er dog at fiber eller coax ud til hjemmet ikke er vigtigt for langt de fleste forbrugere. Her er det pris, god og

hurtig service samt et stabilt net. Jeg kan konstatere at på de parametre er vi endog rigtig godt med og formentligt

foran på mange punkter.

Antennelauget har adskillige kilometer fiber i jorden i Bredballe og det er kun de sidste meter til hjemmene der er

coax. Samtidig har vi Stofas østjyske hoved internetforbindelse ind igennem vores hovedstation på Pogevangen.

Man kan dermed billedligt talt sige at, antennelauget ligger lige på internet motorvejen

På tv siden har vi et bredt udbud og vi kan modsat andre udbydere tilbyde alle de sportskanaler man måtte ønske -

eller man kan vælge dem fra, da der er fine fritvalgs ordninger.

Sammenligner man indhold i tv pakkerne med andre udbydere vil man også se at vores priser er endog meget

gode.

Her er vi ved vores berettigelse som lokal forening; servicen skal være god og hurtig, priserne fornuftige og tv samt

internet produkterne skal være af god kvalitet.

Går der noget galt - så har vi som bestyrelse gode muligheder for at hjælpe medlemmer videre, den mulighed

finder man ikke hos de kommercielle leverandører.

Jeg kan ihvertfald konstatere at man med vores tv pakker og Stofas webtv app sagtens kan se VB spille

superligafodbold på autobahnen i Sydtyskland, det er prøvet i sommerferien med min hustru som chauffør.

2021 har antennelauget fortsat faciliteret det gode samarbejde mellem Bredballe Idrætsforening og Stofa. Stofa

velvilligt sponsorerer internetlinjer til cafeteriet samt internetlinjer til den succesfulde esport afdeling. Her er seneste

skud på stammen er Sim racing, altså kørsel i racerbiler med rat og pedaler. Det skal her bemærkes at jeg er med i

esport udvalget - men at antennelauget ikke bidrager med kontingentkroner, vi er udelukkende bindeled til Stofa.

Vi har igen i det forgangne år forsøgt os med flyers hvor vi forsøger at kapre flere medlemmer. Når vi gør det er det

som oftest i et godt samarbejde med Stofa. Vi har hver gang lykkes med at støtte en lokal skoleklasse, ved at lade

dem uddele i stedet for postvæsenet, i tilgift har det været billigt og præcist uddelt.

Alle disse gode historier om hvad vores net kan - at vores net kan levere det der er behov for nu - og i fremtiden,

dem skal vi være bedre til at fortælle. Derfor skal vi være mere tilstede hvor folk er – og det er online på de sociale

medier. Vi skal som bestyrelse skal være bedre på den digitale kommunikation og historiefortælling.

For det er helt sikkert at vores net absolut er gearet til nutiden men også til fremtiden.

på bestyrelsens vegne, Erik Børsting Hansen


