
 
 

Årsberetning 2021 
 

Dette bliver en lidt kortere årsberetning end den pleje at være, idet den kun dækker tiden fra august 2021 

til nu.  

Jeg starter dog, som jeg plejer, med en opgørelse over bevægelser i medlemstallene. Tallene dækker hele 

året som de plejer at gøre. 

 Ultimo 

2020 

Ultimo 

2021 
Forskel 

TV tilslutninger: 1161 1110 -51 

Internettilslutninger: 873 882 9 

Heraf internet uden TV 126 167 41 

Medlemstal i alt 1287 1277 -10 

TV fordelt på pakker Basis Mellem Fuld 

2020 363 363 435 

2021 351 348 411 

Forskel -12 -15 -24 

 

Som bestyrelse tager vi tallene til efterretning. De er ikke helt så gode, som vi kunne ønske, men vi håber at 

der nu igen kommer nogle lokale arrangementer, hvis vi kan deltage og gøre os synlige, som vi var var 

begyndt på inden Corona.  

Strategi – Det overordnede mål 
For 8 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 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 de sidste par år blev jo ikke som vi havde regnet med. Og 

mange af de planer vi havde, blev til noget helt andet.  

Det forgangne år – siden sidst 
Vi har klaret os igennem Corona nedlukningerne uden de store ændringer i den daglige drift. 

Administration, hotline og teknikerservice har fungeret normalt i hele perioden, men de mange 

hjemmearbejdspladser gjorde det nødvendigt med et større fokus på et velfungerende og stabilt internet. 

Derfor har vi over de sidste par år brugt en del resurser på en forebyggende gennemgang af internettet.  

Vores butik måtte holde lukket hen over vinteren 2020/21, men vi løste opgaverne med online tilmelding 

og telefon bestillinger. Og det har tilsyneladende fungeret så godt for medlemmerne, at vi kun har haft få 

fysiske henvendelser i butikken, efter at den åbnede igen.  

Siden august, hvor sidste beretning blev skrevet, har vi kunnet holde vores bestyrelsesmøder på normal vis, 

men det har stadig været svært at planlægge store ”projekter” på grund at usikkerheden omkring Corona. 

Derfor har vi mest koncentreret os om igangværende projekter, så som optimering af 

administrationssystemet, ajourføring af vores dokumentation, kabelføring i nye bebyggelser i Klarup og 

almindeligt vedligehold af nettet, både den forebyggende og den akutte. Vi har bl.a. haft en del skader på 

grund af opgravningerne på Julivej. 

I efteråret fik vores faste tekniker godkendt en operation og skulle derfor have 3 måneders sygeorlov. Vi 

undersøgte forskellige muligheder for afløsning fra etablerede servicefirmaer, men på grund af vores 

specielle internetstruktur, var det ikke let at finde nogen, som kunne påtage sig opgaven. Heldigvis kunne 

Bjarne træde til som fast afløser under sygefraværet. Han kender hele opbygningen af nettet og kunne 

klare opgaverne uden oplæring. Dermed kom sygemeldingen ikke til at betyde en serviceforringelse for 

medlemmerne og det er vi meget glade for.  

I efteråret blev det også muligt igen at samles med vores samarbejdspartnere i ASOM-net. Dermed kunne 

vi fremføre vores ønsker om flere valgfrie produkter og indhold på internettet. Der var enighed om at vi 

selvfølgelig skal have mest muligt ”på hylderne” men der skal mange forhandlinger med udbyderne til, for 

at det endelig resultat kan ser ses i vores produkter. 

Fremtiden  
I August 2021 skrev jeg følgende: ”Forhåbentlig undgår vi nu flere Corona-nedlukninger, så vi kan vende 

tilbage til den oprindelige plan og begynde at arbejde på nedenstående udviklingspunkter”. Det kom 

desværre ikke til at holde stik, men vi har da love at håbe, at det holder fremover. Målene er stadig de 

samme.  

• Flere valgfrie produkter. 

• Mere hastighed på internettet. 

• Indhold på internettet 

• Større synlighed på det vi allerede kan.  



 
 

• Fokus på god service 

Men belært af erfaringerne har vi valgt at prioritere og konkretisere punkterne. Fokus på god service er 

noget vi skal arbejde med hele tiden. Vi skal være opmærksom på medlemmernes tilbagemeldinger og 

holde nøje øje med ændringer i behovet, for at få mest mulig service ud af resurserne. Derfor arbejder vi 

lige nu med en ny model for vores butiksfunktion, der, som tidligere nævnt, ikke blive brugt ret meget i den 

dens nuværende form. Vi regner med at kunne melde den nye funktion ud i løbet af et par måneder. 

Mere hastighed på internettet kan hurtigt blive aktuelt, både for at matche konkurrenterne og for at sikre 

at vi har udstyr nok til nye medlemmer. Vi ved af erfaring, at der skal mange data og meget planlægning til, 

før vi er klar til at udrulle nyt udstyr. Derfor er vi i fuld gang med at teste, så vi kan være klar inden behovet 

bliver akut. Foreløbigt ser vores test lovende ud, men mere hastighed vil dog nok kræve at vi må lukke FM 

båndet, som flere af vores konkurrenter allerede har gjort.  

Valgfrie produkter og indhold på nettet skal etableres sammen med vores samarbejdspartnere i ASOM-net. 

Det arbejde fik vi som sagt også endelig mulighed for at sætte igen og det følger vi selvfølgelig løbende op 

på.  

Mere synlighed er det sidste udviklingspunkt. Her har vi tidligere vedtaget at være aktive i lokale 

arrangementer og det genoptager vi selvfølgelig, efterhånden som det bliver muligt igen. Vi har desuden et 

50-års jubilæum i 2023, som vi er begyndt at på mulighederne i. Vi har også talt om målrettet annoncering 

på fx Facebook, men vi har ikke selv kompetencerne til at sætte det op, så indtil videre har vi vurderet at 

det koster for meget i forhold til det forventede afkast, hvis vi skal have en professionel konsulent på 

opgaven.  

 

På bestyrelsens vegne  
Lone Adamsen 
Formand for Klarup Kabelnet  
Februar 2022 
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