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Medlem af: Forenede Danske Antenneanlæg 

 

Årsberetning 2019 – 2020 
 

Årsberetningen er lidt anderledes opbygget, end normalt, fordi den bl.a. giver en større forklaring 

til regnskabet og budgetforslaget end normalt, da vi jo udsætter generalforsamlingen. 

 

Kommentar til regnskabet 

Det kan ses i regnskabet for året, at der er et stort underskud på næsten 350.000,-. 

 

For det første, så budgetterede vi med et underskud på næsten 100.000, begrundet i, at vi ville opgradere 

resten af netværket med forstærkere til nyeste internet standard. Dette blev påbegyndt for tre år siden, og 

er nu afsluttet. 

 

For det andet, så fik vi støjproblemer i netværket, det blev meget synligt ved nybyggeriet på Bryggerivej 

1, at vi havde svært ved at finde kilderne til støjen. Vi mistænkte det kom fra den nye installation på 

Bryggerivej, og den blev totalt om-installeret, det hjalp i en periode, men efterfølgende fik vi så nye 

støjproblemer. Dette medførte, at bestyrelsen besluttede, at indkøbe og installere 30 Transpondere, et 

elektronisk apparatur, som installeret ved en forstærker, kan rapportere fra forstærkeren om f.eks. støj. 

Dette gav et yderligere underskud på ca. 120.000 

 

For det tredje, så blev det senere konstateret, at vi havde et langt hovedkabel, der havde støjproblemer, 

dette besluttede vi så at udskifte, hvilket gav et ekstra underskud på ca. 150.000. 

 

Alle andre udgifter er resultatet stort set som budgetteret, dog med et lille plus i den samlede 

administration på små 15.000. 

 

Se regnskabet på hjemmesiden flimmertv.dk, under ”om flimmer” og ”referater”. 

 

Kommentar til budgettet 

Bestyrelsen har valgt at budgettere: 

• Yderligere 10 Transpondere ved flere forstærkere, ca. 50.000, indkøb til resten (25 stk.) foreslår vi at 

udsætte til næste år.  

• En buffer for mulighed for at udskifte lidt flere hovedkabler, 60.000. 

• Et lille overskud, fordi vi mener, at vi nu bliver nødt til at øge egenkapitalen lidt igen, så vi igen har 

en buffer til nødvendige pludselige omkostninger, vi havde f.eks. havde behov for i det forløbne 

regnskabsår. 

 

For at budgettet skal kunne balancere, er det derfor nødvendigt at foreslå en forhøjelse af TV pakke 

priserne. Vores priser er stadig yderst konkurrencedygtige mod tilsvarende TV pakker hos andre TV-

leverandører. 

https://flimmertv.dk/
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Vi betragter budgettet som de facto vedtaget.  

 

Se budgettet på hjemmesiden, under ”om-flimmer” og ”referater” (samme som overstående). 

 

Udvidelsen med 11 nye parceller på Bryggerivej 1 

Byggeprojektet er nu helt færdigt, installationen af netværket er blevet godkendt, og overdraget til os, og 

indgår nu i vores normale service. 9 nye husstande er nu medlemmer af Flimmernet. Der mangler nu kun 

to indflytninger. 

 

YouSees afbrydelse af TV fra Discovery 

Som de fleste jo nok ved, eller erfaret, så opsagde youSee sin aftale med Discovery. De kunne ikke blive 

enige om en ny aftale, og siden nytår har Discovery kanaler ikke været med i youSees udvalg. YouSee 

har udskiftet kanalerne med andre kanaler, typisk filmkanaler.  

Grundet det forringede kanaltilbud, valgte bestyrelsen at opsige gældende aftale med youSee, fordi der er 

en lang opsigelsesfrist. Vi har undersøgt andre muligheder på TV markedet. Der er andre leverandører, 

der stadig har Discovery kanalerne, det skal dog bemærkes, at der er flere af dem, som har udtrykt 

utilfredshed med Discovery og deres prispolitik, så der er en mulighed for, at andre TV-leverandører også 

opsiger Discovery på et tidspunkt. 

 

Vi kikker så også på de ”tilknyttede ydelser”, såsom: 

• Se alle sine TV kanaler på PC, tablet og mobil 

• Selv tilvælge TV kanaler (udover grundpakke) 

• Optage mulighed via tv-boks 

• Kunne se programmer i replay fra arkiv 

• Blande streaming tjeneste ind imellem TV kanalvalg (et nyt youSee tiltag, der er blevet populært). 

De fleste alternative TV-leverandører tilbyder en blanding af disse ydelser, der er faktisk bare ikke nogen 

andre der har det lige så komplet som youSee tilbyder. 

 

Bestyrelsen har besluttet, på et senere tidspunkt at iværksætte en urafstemning for eller imod fortsættelse 

af youSee som vores TV-leverandør. 

 

I kan læse tidligere informationer fra os på vores hjemmeside flimmertv.dk, f.eks. den information vi 

lavede til det informationsmøde, vi afholdt d. 12. december. 

 

Det er jo også en mulighed, at youSee i nær fremtid lykkes at indgå en ny aftale med Discovery. 

 

Internet 

Opgraderingen af netværket, påbegyndte vi for tre år siden, og det er nu afsluttet, fordi vi planlagde med 

et lidt større budget til dette for regnskabsåret. Dette medfører, at vores anlæg nu er klar til næste internet 

standard, hvor vi vil kunne øge kapaciteten med tre gange. 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet at opgradere alle medlemmer med internet til en højere hastighed, nemlig 

400/100 MBit/s. Dette er muligt med alle vores nuværende typer af routere. 

Hvis der skulle være enkelte medlemmer med et endnu større behov, vil vi kunne levere helt op til 

1.200/1.200 MBit/s, dette kræver dog udskiftning til nyeste router model.  

https://flimmertv.dk/
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Vores netværk, og vores bredbånd vil altid være konkurrencedygtige med de bedste på markedet, 

med fremtidige nye routere vil hastighederne kunne øges til over 10.000/10.000 MBit/s; Flimmernet 

værk er klar til fremtiden. 

 

Vær opmærksom på, at hvis I vil måle hastigheden, vil resultatet op til de 400/100 kun kunne forventes 

ved brug af netværks kabel forbundet fra router til enhed fx pc. Hastighed for trådløs internetmodtagelse 

afhænger af Jeres apparater (pc, smartphone, tablets, TV etc.) og især afstand og forhindringer som fx 

lukket dør eller vægge imellem router og enhed. Det kan også være nødvendigt at genstarte tablet og 

mobil, for bedre hastighedsresultat.  

 

Efter opgradering og efter udskiftning af det dårlige hovedkabel, har vi kun haft ganske små 

støjproblemer, og ikke problemer, der har påvirket internettet hos det enkelte medlem.  

 

Antal medlemmer fordelt på TV pakker og internet:  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Passiv 26 22 25 29 39 46 

Lille 85 92 90 98 102 98 

Mellem 130 121 120 111 105 106 

Stor 132 132 126 120 107 97 

Kun internet  0  6 12 15 20 30 

Internet, total 150 165 181 211 222 230 

 

 

FM radio (samme som sidste år) 

Fungerer fortsat uden der har været problemer.  

 

Graffiti 

Vi fjernede graffiti i starten af året. Som sædvanligt, er der nu nyt graffiti igen,  

 

Kommunikation (samme som foregående år) 

Vi stræber hele tiden på at kommunikere informationer til vores medlemmer, vi benytter primært vores 

hjemmesider flimmertv.dk og flimmernet.dk, samt vores Facebook profil facebook.com/flimmernet husk 

at ”like” for at få vores opdateringer.  

Hvis I har brug for at kontakte os, så ser vi helst, at I skriver til os på info@flimmertv.dk, eller ved korte 

spørgsmål via vores facebook side (opslag i andre facebook grupper/sider ser vi ikke). Har man ikke 

internetadgang kan man lægge besked på vores vagttelefon.  

Bemærk, at alle i bestyrelsen har almindeligt arbejde ved siden af, så vi reagerer typisk efter arbejdstid.   
  

 

 

Formand, Karsten Helbo Larsen  
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