
 

 

 

Årsberetning 2015 
Foreningens status. 

På bestyrelsens vegne vil jeg som sædvanlig starte denne beretning med at fremlægge 

udviklingen i foreningens medlemstal i det forgangne år. 
 

 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Forskel 

TV tilslutninger: 1510 1487 -23 

Internettilslutninger: 831 840 +9 

TV fordelt på pakker Basis Mellem Fuld 

2014 350 388 772 

2015 354 418 715 

Forskel +4 +30 -57 

 

Sidste år beskrev vi i beretningen en generel tendens til at gå fra almindelig TV, det såkaldte 

flow-TV, til streamingtjenester, som fx Netflix og TV2 Play. I tabellen herover kan man se 

at tallene fra Klarup Kabelnet viser samme tendens. Antallet af medlemmer med TV går 

ned, antallet af medlemmer med internet går op og flere ønsker en mindre pakke. 

 

Nye produkter 

I 2014/2015 har vi lanceret 2 nye produkter, som ligger godt i tråd med den udvikling. Det 

er nu muligt af få internet gennem Klarup Kabelnet uden at få TV. Det er der foreløbig 14 

medlemmer der har benyttet sig af, men vi forventer at tilslutningen bliver større, når vi 

bliver færdige med den opgradering af nettet, som vi arbejder på i bestyrelsen. 

Det andet produkt er et tilbud om rabat på TV2 Play til medlemmer med minimum 

mellempakken. Det er der 40 medlemmer, som har benyttet sig af. 

 

De store punkter 

Når man kigger ned over referaterne for det sidste år, så har bestyrelsesmøderne været 

præget af 3 store opgaver på det tekniske område og en enkelt på det administrative og lad 

mig begynde med den administrative.  

 

Administration. 

På sidste generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, blev det 

vedtaget at ændre vedtægterne efter bestyrelses ønsker. For at modernisere betingelserne for 

medlemskab, blev opsigelsesmulighederne ændret fra en gang om året til 4 gange om året. 



Og når vi nu var i gang med at modernisere blev foreningens navn ændret til Klarup 

Kabelnet.  

Et nyt moderne navn var en god anledning til også at få lavet en ny, moderne hjemmeside. 

Vi ønskede en side, som kunne læses på alle enheder og hvor tingene var nemme at finde. 

Den nemmeste måde at gøre det på, var at starte helt forfra og det gav samtidig mulighed for 

at få gennemgået, tilrettet og moderniseret oplysningerne på siden. Det har taget lang tid, 

men nu er vi færdig og bestyrelsen er tilfreds med det endelige resultat. 

Under administrationen hører også den årlige kanalafstemning, som kræver en del resurser, 

både arbejdsmæssigt og økonomisk. I 2015 var stemmeprocenten under 20 og resultatet var 

det samme, som det plejer at være. Det var selvfølgelig positivt, idet medlemmer og 

bestyrelse slap for en masse besvær omkring årsskiftet. Men set i lyset af den lave 

stemmeprocent og den kommende mulighed for frit valg, overvejer bestyrelsen fremadrettet 

at droppe brugerafstemningen. 

 

Internet. 

På internet siden bød 2015 på 2 store projekter.  

Det ene er en opgradering af nettet til en ny generation af udstyr. Sammen med vores 

samarbejdspartner i Kina er vi i gang med at udvikle og teste nyt udstyr, så det kan 

anvendes i vores net. Opgraderingen er nødvendig, da det nuværende udstyr er udgået af 

produktion og det vi har, er ved at være nedslidt. Test og udvikling af forskellige produkter 

har stået på et par år, og resultaterne begynder at se lovende ud. Når vi er i mål, kan vi som 

minimum 3-doble hastigheden, forbedre drift sikkerheden og sikre lagrene, så vi kan følge 

med efterspørgslen. 

Det andet projekt er en trådløs forsyning af yderområderne. Med en sender i masten og en 

modtager hos medlemmet, kan vi levere vores internet til områder, hvor det er for 

bekosteligt at lægge kabler. Vi har i øjeblikket et par testbrugere koblet på denne løsning og 

de er meget tilfredse med løsningen, som er bedre end de alternativer, som de ellers har 

mulighed for at få. 

 

Tv 

På Tv-siden har vi først og fremmest arbejdet på den frit valgs løsning, som vi har lovet 

medlemmerne. Løsningen er nu tættere på end nogensinde. Det er vores ambition at være 

klar til at tage konkurrencen op med Boxer TV, når de lancerer deres nye, helt frie valg pr. 

1. april. I skrivende stund mangler vi kun den endelige tilladelse fra kanaludbyderne og et 

par dages praktisk arbejde med teknikken og så er vi klar til at gå i luften. Løsningen 

indebærer at man fra en hjemmeside med login, kan bestille og betale enkeltkanaler, som 

tilvalg til den pakke man allerede har i forvejen. Kanalerne sendes kodet i vores net og man 

køber så et kort til at ”låse op” for de købte kanaler. 

 

Den daglige drift. 

Den daglige drift er stadig den største del af bestyrelsens arbejde. Vi har vores teknikker, 

hotlinen, butikken, medlemsadministrationen og den økonomiske styrering, som er 

grundlaget for at foreningen kan eksistere. Alle disse opgaver kræver en masse arbejde, som 

bestyrelsen selv varetager og det er vi meget glade for at kunne gøre. Ved selv at være 



involveret i alle arbejdsopgaver, kan vi hele tiden have fingeren på pulsen og yde maximal 

service til medlemmerne 

 

”Uddannelse”, samarbejde og udvikling. 

For at drive en moderne forening er det vigtigt at holde sig opdateret på udviklingen. Dette 

gør bestyrelsen bl.a. ved at deltage på messer, konferencer og emnedage og ved at 

samarbejde med andre antenneforeninger, som vi deler interesser med. Vi tror på, at det er i 

medlemmernes interesse, at holde en selvstændig forening i live. Dette gøres bedst ved at 

følge med i den generelle udvikling og tilpasse foreningens aktiviteter, i det omfang det er 

rentabelt.  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Lone Adamsen,  

Formand 

Klarup Kabelnet 

Februar 2016 


