
Generalforsamling 
d. 11. juni 2021

i Sønderho Antenneforening

Formandens beretning



Bestyrelsen 

Formand: Sten Andersen
Næstformand: Bent Maigaard
Kasserer: Marius Nielsen
Sekretær: Willy Morgenstern 

Bestyrelsesmedlemmer:
Andrijana Brinch 
Helle Holm-Nielsen
Emiliano Bianchessi



Medlemsstatu
s

• 445 medlemmer pr. 31. december 
2020 på tv-pakker og internet.

• 464 medlemmer pr. 06. juni 2021
• 397 af medlemmer med tv og Internet
•  67 kun med internet

• Dækker 70% af alle huse i Sønderho. 



TV-pakker og 
internet 2020

• Streaming – Playmaker og Viaplay film 
og serier i alle 3 tv-pakker

• Playmaker – også på hjemmeadressen
• Viaplay film og serier – også på 

hjemmeadressen, blot der er en god 
Internet- forbindelse (100/20 eller 
mere).

• Tilkøb af TV2 Play til favorabel pris, 
hvis man har mellem- eller stor TV 
pakke.

• Internettet har været på en optimal 
prøve under Coronaen, og det er gået 
godt.



• Opgradering af TV-pakker og højere 
internethastighed 

• Prisstigning på TV pakker og Copydan, 
må endnu engang komme, og det ses 
også ved alle andre udbydere. 

• Priserne på internettet fastholdes. Der 
er planer om at vores hastigheder 
stiger i efteråret.

TV-pakker og 
internet 2021



Bestyrelsens 
fokus 

• Billigere, hurtigere og bedre service 

• Gode signaler til TV og internet

• Hjælp til installering af TV 

• Adgang til kompetent tekniker 



ASOM-net  

• 30 antenneforeninger (75.000 
medlemmer)

• Stabilt og billigt internet

• Indhold af TV-pakker 

• Streaming TV og ”fritvalgs-kanaler” 



Masten 

Eksisterende mast fortsat aktiv.

Køb af Back-up system til mast og 
hovedstation (25.000)

Plads til andre teleudbydere, og 
vejrstationer eller lignende  i masten



TV Fanø 
• Fungerer nu og findes i alle TV-pakker, 

så lang tid du befinder dig i Sønderho.

• Kan ikke anvendes via Playmaker på 
hjemadresse 



Bestyrelsens 
mødeaktivitete
r,  og nye tiltag. 

• 9 bestyrelsesmøder 

• Skriftlig deltagelse i Foreningen af 
Danske Antenneanlægs  (FDA) 
landsmøde i november.(Corona)

• Møder med ASOM-net.

• Gennemgang af alle styreskabe til tv 
og internet.



Afslutning

Foreningens hjemmeside 

Tak til bestyrelsens medlemmer 

Tak til generalforsamlingen


