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Opgradering færdig: 

Vi har været igennem en større opgradering af vores antennenet og nu kan vi levere 

internet hastigheder helt op til 1 GB, altså 1000 MB. 

Det var en periode hvor der var både små og lidt større afbrydelser som kunne varer 

fra 15 min. og desværre op til flere timer, men i det store hele gik det godt, når man 

tænker på at alt over jorden er blevet udskiftet: 

Der er udskiftet: 

93 stander/ forstærker skabe 

58 Forstærkere 

40 Fremskudte forstærkere 

6 nye Elskabe med måler 

Rigtig mange splittere/ fordeler 

Alle konnektorer er skiftet  

 

Eksempler på kabelskabe: 

Vi har selv gennemgået alle skabe og var ikke helt tilfreds med kvaliteten af det 

første arbejde der blev lavet, så Dansk Kabel TV har udskiftet en del flere kabelskabe 

her i januar/ februar måned og fået lavet lidt finish. 

 

 



Prisen for sådan en opgradering: 

Prisen for hele opgraderingen har kostet kr. 2.200.000,- 

Det bedste er vel at vi får ingen stigninger i vores kontingent i forbindelse med så 

dyrt en opgradering. 

Vi er stadig blandt de billigste antenneforeninger i Danmark. 

Vi er nu med helt fremme teknologisk med Docsis 3.1 og kan tilbyde 1GB download 

og 500 MB i upload. 

 

Overvågning: 

Vi havde en periode med nogle udfald at Tv-signalet i det halve af byen og som de 

der har lavet arbejdet ikke rigtig kunne forstå, der blev skiftet fiber moduler som de 

en aften måtte kører til Herning og hente, der blev målt på kryds og tværs, og til 

sidst fandt man en defekt konnektor på et tilgangskabel op til en forstærker og 

derefter kører alt perfekt. 

Vi kan følge lidt med i sundhedstilstanden via et link som kobler op til, det er noget 

overvågningsudstyr og der kan vi se om modems er grønne, gule eller røde, er der 

for mange røde skal der hurtigst muligt gøre noget. 

Alle de nye forstærker har et indbygget AGC modul som sørger for at signalet er 

konstant uanset om der er minus 20 grader eller 50 grader varmt i kabelskabet, 

disse moduler kan også fjernovervåges, så man kan finde en eventuelt fejl før I gør 

det. 

Alt er opdateret til den sidste nye teknologi, så vi er nu fremtidssikret i en del år, ud i 

fremtiden, men man skal også tænke på at Internetforbruget fordobles hver 3. år, så 

vi skal kunne følge med til det vores medlemmer efterspørger. 

 

YouSee Bussen: 

Beklager det er et billede fra sidste gang bussen var i Rask Mølle. 

Vi havde den 13. september besøg af Yousee bussen som holdt på Brugspladsen, vi 

valgte at holde det en fredag fra middag og frem til kl. 18 og hold op der kommer 

mange mennesker i brugsen på en fredag også selvom det var den 13. 



Der var mange af vores medlemmer som kom og fik en snak med bestyrelsen, andre 

fik set lidt af det hvad YouSee havde af tilbud i bussen, men fik også få svar på sine 

spørgsmål eller hvis man havde brug for hjælp af den ene eller anden art, der var en 

del som fik Bland Selv og andre fik en TV boks med hjem, så alt i alt en rigtig god 

dag. 

 

 Fremtiden hvordan ser den ud: 

Er den med eller uden Discovery programmerne. 

Yousee´s kamp med Discovery Networks: 

Først vil jeg gerne sige, at vi er overordentligt træt af konflikten mellem YouSee og 

Discovery Networks og vi er kede af at vi ikke kan vise nogle af deres programmer, vi 

har hele tiden håbet på at konflikten hurtigt var ovre, derfor har vi også rykket vores 

generalforsamling helt her hen til 12. marts, men sådan er det ikke gået. 

For at forstå hvorfor denne uenighed er opstået, skal man se på fornuften af hvad 

man ser og hvad man skal betale for. 

YouSee og for den sag skyld rigtig mange Antenneforeninger har længe ønsket at 

priserne ikke bare skal stige og stige og nu skulle YouSee til at forhandle en ny 5-årig 

kontrakt med Discovery Networks og vil gøre op med deres dominans. 

YouSee ønsker at få ryddet op i Tv-pakkerne og flytte de mindre sete kanaler over i 

deres Bland Selv Universet, den meste sete kanal er deres kanal 5 og vi syntes ikke 

det er fair at Discovery Networks tvinger Antenneforeningerne og YouSee til at skal 

vise og betale for alle deres 11 kanal når vi reel ” kun” vil have en par kanaler og 

specielt vil vi gerne den kanal hvor der bliver vist landsholdsfodbold på. 

Vi er også meget kede af, at DBU sælger deres sportsrettigheder til store 

udenlandske mediekoncerner som Discovery Networks, som tvinger 

antenneforeningerne og YouSee til at købe alle deres kanaler. Vi mener at Dansk 

Landsholds fodbold burde sendes på Danske Must Carry kanaler f.eks. en af DR´s 

kanaler, så alle danske fodboldfans kan se deres kampe og det bør være DBU 

fornemmeste opgave. 

Da det hele startede, var der andre TV-udbydere som gerne ville have fat i de 

kunder som var blevet sure på YouSee, bl.a. Telia TV lovede guld og grønne skove, vi 

har sagt at deres tur også kommer, når de skal genforhandle med Discovery. 



Her forleden meldte Telia TV ud, at i Norge og Danmark vil der i fremtiden ikke blive 

vist nogen kanaler fra Discovery Networks, de vil heller ikke betale den høje pris og 

jeg er sikker på at der kommer andre. 

Deres forhandlinger faldt på plads i søndags, så kort en konflikt ville vi også gerne 

have. 

Man har også kunnet læse, at både YouSee og Discovery er ved at starte en dialog 

op igen, måske er tonen ikke så god, men de er trods alt i gang, så måske kommer 

der en aftale. 

Discovery Networks har et tab her i DK på kr. 800.000,- pr. Dag, det er også en slags 

penge. 

Om det betyder noget ved man ikke, det er en stor mediekoncern som leverer TV 

kanaler i 181 lande. 

 

D-Play: 

For de der ikke kan undvære Discovery kanalerne så kan man evt. købe D-Play og 

streame deres kanaler, men Trustpilot giver dem ikke mange stjerner, der er rigtig 

mange utilfredse kunder. 

 

Strive Sport lukker og slukker:  

Det var et selskab som satsede på at folk ville streame, de tyder på at de har været 

for tidlig uden. 

 

Kuvert på bordene: 

Der ligger en kuvert på jeres borde hvor indholdet fortæller lidt om de udsendelser 

der findes og især for nogle, hvilke kanaler der viser fodbold og andet sport. 

Nu har Coronaen også spændt ben for de danske EM kampe som skulle være spillet 

her i sommer og som mange helt sikkert havde glæde sig til, det er er bare øv øv. 

  

 



Mellempakken er udvidet fra 5 til 6:  

Vi har da fået lidt ud af den ballade som der har været. 

I de forhandlinger som vi har været igennem med YouSee har vi slået meget på at vi 

ville have noget for de kanaler vi har mistet og i den forbindelse har vi forhandlet, at 

vores Mellempakke skulle udvides til 6 betalingskanaler og dermed en stor fordel de 

medlemmer som har Bland Selv, nu er der mulighed for at udskifte en kanal mere 

fra det store Bland Selv Univers. 

 

Vis kanalerne i mellempakken:  

 

Bland Selv Univers:  

Sådan kunne skærmen se ud vist I har Bland Selv. 

Jeg vil helt klart anbefale, at de af jer der ikke har Bland Selv skulle overveje at få 

det. 

Det er ikke så svært, mange nye fjernsyn er det man kalder et ”Smart TV” der kan 

man downloade en app og derigennem styre sit Bland Selv Univers eller man kan få 

et kort og en adapter som skal stikkes ind i fjernsynet og via en pc´er kan man vælge 

sine Bland Selv Kanaler. 

Det er så også muligheden for en boks, hvor man kan det hele. 

Det giver en frihed at man kan vælge sine kanaler selv.  

HUSK man skal have internet, ellers virker boksen ikke. 

 

Program oversigt:  

Der ligger en programoversigt på bordene, her kan I se hvad jeres antenneforening 

kan tilbyde jer af pakker og der skulle være lidt for enhver smag og husk der er 

mulighed for at Blande Selv med det rigtige udstyr. 

I venstre kolonne kan I se hvilken plads de ligger på, det I skal trykke på 

fjernbetjeningen. 

Programoversigten passer ikke helt med hvilken plads det er på boksen. 



Ekstra 3 point: 

Hen over nytåret havde YouSee tekniske problemer med deres Bland Selv Univers, 

det stod på i nogle dage, så det ville YouSee kompenserer for. 

De af jer som havde Bland Selv i marts måned fik tildelt 3 point ekstra i 3 mdr. det 

gav så mulighed for at vælge 3 ekstra betalingskanaler gratis i 3 mdr., men det er jo 

længe overstået. 

 

Prisstigninger: 

Igen i år ser vi nogle prisstigninger som vi ikke selv er herre over. 

I år får vi ingen prisstigninger fra YouSee, da vi har færre kanaler end sidste år, men 

hvad der sker hvis vi får nogle af Discovery kanalerne ind igen, har ingen kendskab 

til, det tager vi når det kommer. 

Vi kan se andre programleverandører har haft nogle lidt store stigninger 

Stofa´s Stor pakke er steget med kr. 40,- /mdr. 

Boxer er steget 3 gange det sidste år. 

Stofa og Boxer er ejet af Syd Energi og kaldet SE som nu er slået sammen med Norlys 

Waoo koster kr. 7788,- for 63 kanaler, samme antal som vi også har. 

Vores pris er kr. 5.780,-, så Waoo og Norlys er kr. 2.000,- dyrere, det er da også en 

slags penge, foruden deres internet også er dyrere.  

 

 

DRTV Streamings tjeneste: 

DR har slukket for 3 af deres 6 kanaler på Flow-tv, for i stedet at rykket indholdet 

over på deres streamings tjeneste DRTV, som I også kan finde på YouSee´s TV-

Univers. 

 

 

 



Hvordan er fordeling af programpakker: 

Grundpakken: 110 medlemmer 

Mellempakken: 79 medlemmer 

Mellempakke med Bland Selv: 84 medlemmer 

Fuldpakke: 135 medlemmer 

Fuldpakke med Bland Selv: 24 medlemmer 

Bredbånd Only: 13 medlemmer 

 

 

Tal: 

Rettighederne til Premie League fra år 2022 og 6 år frem koster 15 Mia. kr. 

Rettighederne til Champoin League fra år 2015 - 2017 kostede 7,9 Mia. kr. 

Fra år 2018 - 2021 kostede det 10,5 Mia. kr. - en stigning på 30% 

VM i fodbold, Brasilien år 2014 kostede 15 Mia. Dollars   

3 x gange så dyrt som beregnet. 

VM i fodbold, Rusland år 2018 kostede 883 Mia. rubler omregnet 70 Mia. kr. 

Tour de France start i Danmark koster 90 Mill. Kr. 

Så Sports – Programmerne er en stor del af vores pakkepriser. 

 

 

Bestyrelsen: 

Tak for jeres frivillige arbejdskraft 

Tak for jeres samarbejde i året løb. 


