
Årsberetning 2018 
Årsberetningen har i mange år været indledt med en opgørelse over bevægelser i medlemstallene. Det 

bliver den også i år. 

 
Ultimo 2017 Ultimo 2018 Forskel 

Forskel 

sidste år 

TV tilslutninger: 1257 1206 -51 -167 

Internettilslutninger: 762 777 15 -76 

Heraf internet uden TV 46 60 14 20 

Medlemstal i alt 1303    

TV fordelt på pakker Basis Mellem Fuld  

2017 342 382 533  

2018 381 334 491  

Forskel 39 -48 -42  

 

På TV-siden kan vi se en fortsættelse af den landsdækkende tendens til at vælge mindre TV-pakker eller 

helt sige pakkerne op.  

På internetsiden ligger vi nogenlunde stabilt i medlemstallet og det er positivt set i forhold til at vi har fået 

en konkurrent, som kører en meget aggressiv markedsføring. Men set i forhold til at flere og flere vælger 

kun at have internet, kunne vi godt ønske os lidt bedre tal. Især kunne vi ønske os flere medlemmer med 

internet uden TV. 

Persondataforordningen 
Ligesom resten af Danmark brugte vi en del tid i foråret på den nye persondataforordning. Heldigvis kunne 

vi lave det meste af arbejdet i samarbejde med de andre foreninger i ASOM-net samarbejdet. Vi har fået 

beskrevet procedurer, lavet kontrakter og ryddet op i gamle data og det eneste vi nu mangler for at komme 

helt i mål, er en færdiggørelse af vores nye administrations- og overvågningssystem, som skal samle alle 

vores data i et system. Den første version er lige kommet fra vores programmør og vi skal nu i gang med at 

teste den. Det glæder vi os meget til, for udover at komme til at leve op til lovkravene, skal systemet også 

hjælpe os med at få bedre overblik over medlemshenvendelser, så vi fx hurtigt kan se om der tidligere har 

været problemer på en adresse. 

 



Graveskader fra 2017 
Sidste år kunne vi fortælle om en del graveskader på vores kabler og fibre i forbindelse med Eniigs 

udrulning af fibernet i sommeren 2017. Disse skader sendte vi selvfølgelig regninger på, en de var endnu 

ikke betalt ved regnskabets afslutning i 2017.  

I 2018 har vi søgt rådgivning med hensyn til inddrivelse af gælden, bl.a. hos vores branche-advokat. Men 

desværre ville en retslig inddrivelse blive for dyr i forhold til gældens størrelse og bevisbyrden for tung at 

bære. Så derfor har bestyrelsen besluttet at afskrive gælden som tab. Det var det fornuftigste at gøre 

selvom det generer os at Eniig ikke vil vedgå sig de skader de laver og at de kan slippe afsted med at løbe 

fra regningerne, bare fordi de er store nok.  

Reklame 
På sidste års generalforsamling blev vi opfordret til at bruge nogle penge på at få lavet noget reklame. Vi 

har derfor haft fat i et reklamebureau som har hjulpet os med at lave et sammenhængende materiale. Vi 

har fået en folder som vi lige er blevet færdig med at dele ud til de husstande som har forladt os de sidste 

par år og som bliver sendt til alle tilflyttere. Vi har også fået en del materialer, som kan hjælpe os med at 

blive synlige i gadebilledet. Det er planen at vi skal i gang med at bruge dem her i løbet af foråret. Og 

medlemstallene tyder jo på at det også vil være en god ide at gøre mere opmærksom på vores internet 

uden TV. 

Optimering af forsyningsnettet 
I 2018 har vi brugt en del tid på at reparere og optimere vores forsyningsnet. Vores nye, hurtigere og mere 

følsomme internet har vist os en del gamle fejl som vi har prioriteret højt at få rettet. For at få nye 

medlemmer skal vi have et godt omdømme. Det kræver at vores nuværende medlemmer er tilfredse med 

det produkt vi leverer og den service de oplever. Derfor har det været vigtigt for os at få vores net og vores 

service til at virke bedst muligt. Og heldigvis ser det ud til at det er ved at lykkes for os. Der er nu flere 

positive end negative tilkendegivelser på de sociale medier og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.  

Nye boligområder 
2018 har også været et år med mange ny udstykninger i Klarup. Vi er selvfølgelig ed i dem alle sammen, så 

vi kan levere til de kommende beboere. For at kunne følge med udviklingen har det været nødvendig at 

etablere en ny fiberforbindelse fra hovedstationen til banestien og lægge en masse kabler. Disse arbejder 

betales i første omgang af foreningen, i håb om at det på sigt kan give flere medlemmer. Det koster lidt af 

reserverne, men ved at være med i etableringen af de nye områder sammen med alle de andre, bliver det i 

den sidste ende billigere for os alle sammen og vi bliver klar til at klare efterspørgslen. Så selvfølgelig er vi 

med.  

Fremtiden 
Det er altid svært at spå, især om fremtiden, som Storm P sagde, men lidt kan vi da sige om de projekter 

der venter lige om hjørnet.  

Først og fremmest skal vi fortsætte med at yde vores bedste i dagligdagen. Men derudover har vi et nyt 



administrationssystem, som vi skal have testet og implementeret, vi skal have Klarup Kabelnet gjort mere 

synligt i gadebilledet og så er der lige kommet endelige betingelser og priser på en Web-TV løsning, som vi 

skal tage stilling til. Og så skal vi blive ved med at følge med i hvad der foregår i markedet og hos vores 

konkurrenter, bl.a. ved at deltage på konferencer, netværksmøder og kurser, som vi har gjort det i år og alle 

de foregående år.  

 

På bestyrelsens vegne  
Lone Adamsen 
Formand for Klarup Kabelnet  
Februar 2019 
 


