
 
 

Årsberetning 2020/21 
 

Dette bliver en lidt anderledes årsberetning end den pleje at være. Den kommer, af gode grunde til at 

handle meget om Corona, så hvis I er trætte af at høre om det, så er det nu I skal lukke ørene eller stoppe 

med at læse.  

Jeg starter dog, som jeg plejer, med en opgørelse over bevægelser i medlemstallene. Men på grund af den 

sene generalforsamling, har vi indført en ekstra kolonne som viser tallene, som de ser ud lige nu. 

 Ultimo 

2019 

Ultimo 

2020 
Forskel 

Forskel 

sidste år 

Tallene 

lige nu 

TV tilslutninger: 1181 1161 -20 -25 1114 

Internettilslutninger: 822 873 51 45 878 

Heraf internet uden TV 93 126 33 33 155 

Medlemstal i alt 1274 1287   1269 

TV fordelt på pakker Basis Mellem Fuld   

2019 333 374 474  B 353 

2020 363 363 435  M 348 

Forskel 30 -11 -39  F 413 

 

Der kan laves mange beregninger på tallene og udledes lige så mange konklusioner. Men overordnet set 

kan man sige at vi har klaret os gennem Corona og er stadig ”en aktiv spiller på markedet” 

Strategi – Det overordnede mål 
For 7 år siden vedtog bestyrelsen en overordnet strategi om at blive de bedste på pris, kvalitet og service og 

det har siden da været vores rettesnor i det daglige arbejde og i vores beslutninger. Udviklingen er gået 

stærkt i de år, men vi synes stadig at målet ”holder”, som vision for foreningen. Og i slutningen af sidste 

beretning beskrev vi vores arbejde med en handleplan med følgende punkter: 

• Flere valgfrie produkter. 

• Mere hastighed på internettet. 

• Indhold på internettet 

• Større synlighed på det vi allerede kan.  

• Fokus på god service 



 
 
Disse punkter er stadig vores ”rettesnor”, men året blev jo langtfra som vi havde regnet med. Og mange af 

de planer vi havde, blev til noget helt andet.  

Det forgangne år – siden sidst 
Nedlukningen 11. marts 2020 betød at vi måtte tage stilling til flere forskellige ting. Vi kunne fortsætte med 

vores kørende tekniker, da vi er en del af forsyningsnettet, som var fritaget for hjemsendelse af 

medarbejdere, men vores butik måtte lukke. Heldigvis havde vi lige fået ny hjemmeside, som kunne 

håndtere online tilmeldinger og vi kunne tilbyde at levere nødvendige reservedel ved medlemmernes 

hoveddør, så den lukkede butik kun gav få gener.  

Vi havde også planlagt en ekstraordinær generalforsamling for at få en endelig vedtagelse af 

vedtægtsændringer, som var besluttet med stort flertal på den ordinære generalforsamling. Vi valgte at 

gennemføre den ekstraordinære generalforsamling ud fra en erfaring om, at der ikke ville komme ret 

mange og at vi derfor ikke ville ramme ”forsamlingsloftet”. Hvis vi havde aflyst, skulle vi være begyndt helt 

forfra med ændringerne og med det vi ved nu, om hvor længe det kom til at vare, er vi glade for at vi 

gennemførte det.  

Corona betød også en ændring i det vi kunne kalde vores kerneopgaver. Med de mange 

hjemmearbejdspladser, blev det ekstra vigtigt at internettet virkede som det skulle. Det blev en livline, som 

medlemmerne havde svært ved at undvære. Vi havde mange medlemmer som ikke længere kunne klare sig 

med den gamle trådløse router, fordi den ikke kunne håndtere alle de nye enheder eller ikke kunne række 

til det nye hjemmekontor i det rum, hvor der aldrig var blevet brugt internet før. Derfor brugte vi meget tid 

på at optimere forbindelserne både ude og inde. En del af vores servicebesøg handlede om medlemmernes 

eget udstyr, som vi kunne have skrevet regninger på, men vi gjorde så meget som muligt uden beregning, 

jævnfør vores målsætning om god service.  

Den nye hjemmeside, den lukkede butik og en stadig stigende tilslutning til vores facebookside, betød en 

ændring i den måde, medlemmerne henvendte sig til os. Derfor var vi nødt til at kigge på den samlede 

hotline funktion og finde ud af hvordan vi leverede den bedste service uden at forhøje omkostningerne. 

Derfor har vi siden 1/9-2020 haft lukket på telefonen om søndagen og i stedet brugt resurserne på at 

besvare beskeder fra hjemmesiden og Facebook. 

Da vi nåede juletid 2020, havde vi håndteret så mange ufrivillige omstillinger at jeg som formand 

besluttede at belønne den ekstra indsats med en julekurv til bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Jeg 

synes at de havde fortjent anerkendelsen og opmuntringen. Og set i lyset af den endnu større nedlukning, 

som vi oplevede efter julen 2020, så jeg sikker på at belønningen var givet godt ud.  

De første måneder af 2021 bød på strammede restriktioner, så vi nu også måtte ændre vores 

bestyrelsesmøder, hvilket stillede yderligere krav til samarbejdet omkring driften af foreningen. Desværre 

gik det igen ud over arbejdet med visionerne og strategien og mange af de planlagte udviklingspunkter blev 

sat på ”standby”. 

Vores samarbejdspartnere, som fx ASOM-net, har også været ramt af Corona. I foråret 2020 betød det bl.a. 

længere ventetid på CAM-kort til tilvalgskanaler. Der var problemer med leverancen af kort og med 



 
 
hjemsendte medarbejdere. Men nu er der styr på det igen. Det betød også at de fælles udviklingsprojekter 

har ligget stille, så vi endnu ikke har fået adgang til det filmarkiv, som vi var blevet lovet. Planerne er dog 

ikke skrinlagt, kun udsat.  

Men nedlukningen har ikke kun været ”negativ”. De ting vi ikke har kunnet, har frigivet kræfter til at 

arbejde på nogle af de ting, som har ligget i ”venteposition” længe. Vi har fået gemmengået alle de gamle 

optegnelser over vores anlæg og er i skrivende stund i gang med at få lavet en moderne web-tilgang til 

vores opdaterede kort. Vi er også næsten i mål med et nyt administrationssystem, som integrerer alle 

nutidens krav til registrering og effektivitet.  

Fremtiden  
Forhåbentlig undgår vi nu flere Corona-nedlukninger, så vi kan vende tilbage til den oprindelige plan og 

begynde at arbejde på nedenstående udviklingspunkter 

• Flere valgfrie produkter. 

• Mere hastighed på internettet. 

• Indhold på internettet 

• Større synlighed på det vi allerede kan.  

• Fokus på god service 

Faktisk er vi allerede i gang med et af punkterne, idet vi har bestilt nyt internetudstyr til test af højere 

hastighed. Vi har kun et begrænset antal enheder til den nuværende hastighed og vi ved af erfaring at det 

tager tid at blive klar til næste ”generation”. Så uanset om der kommer restriktioner igen eller ej, så er det 

nødvendigt at vi kommer i gang med testene nu.  

Men også de andre punkter vil kunne nyde godt af vores opmærksomhed efter lang tid i ”dvale”, så vi 

håber at resten af 2021 vil give os mulighed for at se fremad.  

 

På bestyrelsens vegne  
Lone Adamsen 
Formand for Klarup Kabelnet  
August 2021 


