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Bestyrelsens beretning
samt
Referat

Bredballe Antennelaug:
Beretning for året 2017:
Vi har i 2017 afviklet 8 bestyrelsesmøder.
Formand og kasserer har haft 8 møder med Stofa, som i 2017 har været repræsenteret af
Jørn Holst.
Ofte har disse møder været afholdt med den samlede bestyrelse, hvor der blandt andet har
været drøftet Docsis 3.1 planlægning med anførelse af tidsterminer og konsekvenser.
Ved samme lejlighed er også tekniske ændringer i vor hovedstation blevet behandlet.
Projekteringsarbejder i forbindelse med udvidelser af nettet i de nye boligområder mod øst
har været drøftet ved afholdelse af mange bygge- og ledningsmøder.
Med Stofa er der sideløbende drøftet kundeservice eller mangel på samme, hvor det retfærdigvis må siges, at det forholdsvis har været kun få tilfælde i løbet af 2017, hvor der har været noget at udsætte.
Disse møder har stor værdi både for foreningen og for Stofa.
Yderligere har vi været til møde om Persondata-forordningen hele to gange.
Der kan kort siges, at Persondata-forordningen er en lov, der stammer fra EU og skal gælde
for samtlige medlemslande. Kravene i loven er baseret på at beskytte borgerne med hensyn
til personfølsomme oplysninger og er gældende for alle erhvervsvirksomheder og foreninger.
Som forening betragtet har vi ud fra disse møder kunnet konkludere, at vi ikke har de helt
store problemer, da vi kun er i besiddelse af de persondata, der er absolut relevante for driften af foreningen i samarbejde med Stofa, som vi har indgået en aftale med omhandlende
dette emne.
I 2017 og langt ind i 2018 har vi kæmpet for at få hjemmesiden opgraderet til et kvalitativt
og aktivt medie.
Det startede med, at vi afviklede et møde med en kompetent hjemmeside specialist, hvor vi i
forbindelse med en længere drøftelse om hjemmesiders kvalitet og dermed markedsføringsværdi, fik et tilbud på omlægning af vores hjemmeside.
Efter gennemgang af tilbuddet besluttede bestyrelsen selv at påtage sig arbejdet.
Her skal det anføres, at Finn Grønning har udført et kæmpe stort projekteringsarbejde og
brugt særdeles mange timer på det. Teknisk har Erik Børsting Hansen bistået, når der kom
komplicerede tekniske udfordringer.
Resultatet: Ny hjemmeside, der er særdeles informativ og brugervenlig.
Via hjemmesiden er det muligt for vore medlemmer fuldstændigt at danne sig et overblik
over alle tænkelige muligheder og løsninger, som foreningen og Stofa kan tilbyde.
Her skal også nævnes, at vi søger, at der til enhver tid ligger relevante nyheder og meddelelser til vore medlemmer. Det kan på det kraftigste anbefales at besøge vores hjemmeside
bbal.dk, det er en rigtig positiv oplevelse.
Også i 2017 og helt ind i 2018 har foreningen god kommunikation med de forskellige bygmestre i vort østlige område.

Vi er ligeledes meget opmærksomme på fra- og tilflyttere i området, hvor der i forbindelse
med salg og køb er lagt foldere ud til byens ejendomsmæglere med beskrivelse af, hvilket
område og adresser foreningen dækker og ikke mindst med oplysning om, hvad foreningen
og Stofa kan tilbyde af TV- og internetmuligheder.
Stofa og Bredballe Antennelaug har afholdt Stofa-event torsdag den 15. februar i år med ca.
100 fremmødte medlemmer. Der var mulighed for at stille spørgsmål og tilkøbe produkter,
som foreningen/Stofa kunne tilbyde.
Samtlige husstande i vort område var inviteret til at deltage.
Vi vil også fremover satse på disse arrangementer men vil samtidig stille krav til, at indholdet
skal være absolut relevant og af høj teknisk standard, så vore medlemmer kan få maksimalt
ud af at deltage.
Vi har samarbejds- og erfa-møder med Vejle Antenneforeningen, samt Mølholm Antennelaug,
hvor vi drøfter vore foreningers status og udfordringer af teknisk art samt holdning til markedsføring m.m.
Foreningen har til stadighed fokus på, hvad andre tv-udbydere kan tilbyde og til hvilken pris.
Vi finder pt. ikke grundlag for at foretage ændringer med hensyn til leverandør, når der tænkes på kvalitet, pris og service.
Tekniske funktioner og tiltag:
Et citat fra sidste års beretning hvor der blev udtalt følgende:
Streaming via internettet vil fremover blive det største krav til trafikudvikling, vi vil møde.
Skal jeg tale i billeder, så vil jeg sammenligne trafikken på internettet med trafikken på E45,
hvor der også er intense drøftelser gående ud på etableringen af yderligere et spor på motorvejen fra Århus og syd på.
Set indenfor vor egen verden her i Bredballe Antennelaug, må vi erkende, at der indenfor 1-2
år vil være behov for, at vort anlæg skal kunne klare 1Gbit download for at kunne leve op til
vore nuværende og kommende medlemmers behov.
Det betyder, at vi allerede er i gang med uddybende drøftelser med vor serviceleverandør. Vi
forventer at kunne opfylde disse krav i løbet af 2018 og senest 2019.
Disse planer er absolut betingelserne for, at vi kan opretholde Bredballe Antennelaug som en
seriøs forening, der også kan bestå i årene fremover til glæde for vore medlemmer både
gamle som nye.
I forbindelsen med denne udbygning af vort anlæg vil vi ligesom andre tv- og internetudbydere blive nødsaget til at lukke for signalet til FM-radio, hvilket vi ske tæt på juni 2018.
Lukningen for FM-radio vil også senere ske på landsplan, hvilket også vil kunne mærkes på
vore bilradioer.
Radio vil fremover skulle tages via Tv-signalet, hvor der i dag er 23 digitale radiokanaler.
Mange af vore medlemmer lytter allerede til en eller flere af de mange digitale radiokanaler,
der kan streames fra internettet enten direkte eller via Chromecast audio eller DAB+radio.
Teknisk kan jeg anføre, at anlægget bliver opgraderet fra 862 MHz til 1200 MHz fremvej/
200Mhz returvej og Docsis 3.1 citat slut.

Den største beslutning, der blev taget i 2017 er uden tvivl indgåelse af ny kontrakt med Stofa, som betyder en væsentlig ombygning/modernisering af vort forsyningsnet til helt nye
standarder indenfor overførsel af Tv- og bredbåndssignaler.
Kan også beskrives med overskriften (Giganet – 1.000 MBit).
Kontrakten er på i alt 6.810.000, hvoraf lauget bidrager med 1.500.000 samt 1.000.000 fra
tidligere hensættelse. Kontrakten med Stofa løber frem til 31.12.2027.
Fremtid 2018
Vi vil fremover kunne leve op til kravene om kapacitet nu og i relation til 4k og Q-led TV m.m.
samt et tiltagende streamingsbehov.
Alternativt, hvis vi intet havde foretaget os, vil vi ikke kunne bestå som selvstændig forening.
Vi vil fremover have medlemmer med hele pakken omfattende Tv-pakker, internet samt telefoni, og medlemmer der alene har internet.
Som tillægsfordel i forbindelse med ombygningen, vil vi i langt højere grad være i stand til at
lokalisere fejl, så Stofa i de fleste tilfælde kan fejlrette inden, at det enkelte medlem har erfaret, at der er fejl på anlægget.
Vort forsyningsnet er pt. delt op med 22 noder med et gennemsnit på under 100 medlemmer
pr. node, hvilket vil kunne leve op til de krav, vore medlemmer i dag og fremover kan stille til
anlægget.
Status: 1. fase af ombygningen er afsluttet i uge 11, hvor samtlige forstærkere og fordelere
samt samtlige stik er udskiftet. Denne fase er trods vejrliget forløbet planmæssigt i et godt
samarbejde mellem bestyrelsen og vores serviceleverandør.
En af grundene til den forholdsvis gnidningsløse proces kan direkte henvises til den gode
stand, vort anlæg er i.
Inden vi igangsætter 2. fase, skal lige nævnes, at FM-signalet, som omtalt tidligere i beretningen, bliver lukket ned den 21. juni 2018.
I løbet af august i år bliver 2. fase realiseret i form af udskiftning af udstyr i vore 22 styringsenheder/noder, hvorefter hver enkelt node vil være at betragte som selvstændigt forsyningsnet, der bliver forsynet med signaler direkte fra lyslederkabler via hovedstationen.
Inden 2. fase igangsættes i august, har vi stillet lokaler til rådighed for Stofa, og i den forbindelse kommer vor hovedstation til at danne knudepunkt gældende for hele Stofas forsyningsnet, så vi fremover er sikret en særdeles god net forbindelse uanset, hvad der måtte ske
på landsplan i Jylland.
Det vil være meget hensigtsmæssigt at foretage en programsøgning efter afslutningen af fase 2 i august.
I den forbindelse vil vi lige præcisere, at vi ikke er overtaget af Stofa. Vi er stadig Jeres antenneforening og Jeres bestyrelse, som I selv vælger.
Hvis I er i tvivl om, hvad vi opnår ved at være en selvstændig forening, kan I blot undersøge
forskellen i priserne i forhold til vores forening og foreninger, der er ejet af Stofa.
Med mange nye udstykninger i Bredballe samt andre tilslutningsmuligheder til vort forsyningsnet er vi selvfølgelig med i 1. række, og vi ser frem til en pæn vækst i antallet af medlemmer i de kommende år.
Via fiber/Coax kan vi tilbyde:

1 TV uden krav om bredbåndstilslutning i mange varianter med total frit valg
2 TV-løsning fra 99 kr. om måneden inkl. bredbånd
3 Bredbånd uden TV til de der fremover kun ønsker at streame
Der har aldrig været så mange muligheder/løsninger til opfyldelse af vore medlemmers behov
som nu. Det kræver blot, at I som medlemmer bruger lidt tid til at se på de vejledninger, der
er indeholdt i vor hjemmeside bbal.dk, hvor der er et særdeles godt overblik over muligheder og produkter og samtidig gode links til Stofa.
Signalforsyningen i foreningens hovedkabler er efter ovennævnte maksimal, og dette stiller
igen krav til, at forsyningskabler fra stander i skel kan leve op til signalforsyningens standard.
Det enkelte medlem vil med rette kunne stille sig selv følgende spørgsmål:
Lever stikledningen fra stander i skel til huset op til det enkelte medlems forventninger?
Er stikledningen lappet sammen efter brud, eller er den 30-40 år gammel?
Kan kabeltræk samt diverse stikdåser og forstærkere leve op til de tekniske krav?
Er Wi-Fi forbindelserne i hjemmet optimale?
Gå ind på hjemmesiden bbal.dk og se hvad foreningen/Stofa kan tilbyde. Dette gælder også
med hensyn til Wi-Fi i hjemmet.
Alt sidstnævnte er det enkelte medlems eget ansvar.
Beretningen afsluttes med tak for den tillid, vore medlemmer viser os som bestyrelse.
En stor tak til vores kasserer, Finn Grønning for en kæmpe indsats og en tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde.
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Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere
Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og gebyrer for indeværende år
Valg af bestyrelse
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Eventuelt

Formanden, Bjarne Christensen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (17)
samt til Henrik Hansen fra STOFA, og gik derefter over til at følge dagsordenen.
Ad pkt.1
Som dirigent valgtes advokat Jens Glavind.
Jens Glavind takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet i h.t. vedtægterne og derved var beslutningsdygtig i enhver henseende.
Ad pkt. 2
Formanden, Bjarne Christensen, afgav beretning om foreningens virke i det forløbne
år, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretningen lægges på hjemmesiden sammen med dette referat.
Ad pkt. 3
Regnskabet blev aflagt/kommenteret af kassereren, Finn Grønning.
På spørgsmål vedr. værdien af vores anlæg svarede Finn Grønning, at vi ikke gør
brug af værdiansættelse, da vi har omgående afskrivning.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad pkt. 4
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev kommenteret af Bjarne Christensen,
hvorefter Finn Grønning gennemgik de foreslåede ændringer, som herefter blev enstemmigt vedtaget.
Ad pkt. 5
Budgettet for 2018 blev fremlagt og kommenteret af kassereren, Finn Grønning.
Efter få kommentarer fra forsamlingen betragtede dirigenten budgettet som accepteret.

Ad pkt. 6
På valg til bestyrelsen var Bjarne Christensen, Jens Nørgård og Bent Østergaard, som
alle blev genvalgt.
Ad pkt. 7
Som suppleanter genvalgtes Leif Christoffersen og Knud Nielsen.
Ad pkt. 8
- Spørgsmål vedr. betalingsgebyrer blev kommenteret af Henrik Hansen, Stofa.
-

På spørgsmål vedr. ombygningen, fase 1, svarede Finn Grønning: Hele ombygningen var dag for dag på vores hjemmeside, ligesom der blev udsendt driftsinformation pr. mail/SMS alt efter, hvordan det enkelte medlem havde tilmeldt
sig denne service.
Såfremt man havde/har problemer med signalet, opfordres medlemmerne til
omgående at kontakte Stofa eller bestyrelsen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamling samt for både god spørgelyst og gode besvarelser og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Afslutningsvis tog Bjarne Christensen ordet og takkede dirigenten for veludført
hverv, ligesom han takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i
det forløbne år.

Således passeret,
Vejle, den 21/3-2018
Jytte Johansen

