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 MEDLEMMER 

Antallet af TV-medlemmer er også i 2020/21 faldet, dog kun i mindre omfang. Det er 
bestyrelsens vurdering at yderligere medlemsfald vil være minimal, da vi hen over efteråret 
har set en mindre tilgang. 

TV/STREAMING  
TV leverancen har det seneste år været stabil.  

Vi har i 2020/21 set en fortsat stigning i antallet af medlemmer som har valgt muligheden for 
Bland-selv. Høng Antennelaug tillige er den forening, som på Sjælland har den største %-
andel af medlemmer med Bland-Selv.  

YouSee arbejder løbende på at forbedre Bland-selv konceptet med flere af de store 
streaming-kanaler.  

Bestyrelsen skal i den forbindelse henvise til den rabat, som medlemmerne kan få på TV-
pakken, når man vælger Bland-selv og samtidig har automatisk kortbetaling. 

INTERNET  
2020/2021 har været et år uden de helt store problemer på internettet. 
  
Vi har oplevet et enormt forøget forbrug af data, grundet Covid19 og mere hjemmearbejde. 
Bestyrelsen tog derfor beslutningen om at en opgraderingen af datakapaciteten i 
fordelingsnettet måtte ske  hurtigere end hidtil forventet .  

Med den stigende konkurrence på Internettet blev vi samtidig klar over, at vi måtte handle, 
hvis internet hos Høng Antennelaug fortsat skulle være attraktivt. Derfor valgte vi at indgå et 
samarbejde med YouSee på området. 

Mange medlemmer fik det indtryk, at vi havde solgt internettet til YouSee, hvilket IKKE er 
tilfældet. VI har indgået en aftale med YouSee om at være leverandør af internet til vores 
medlemmer. Med denne aftale vil vi ultimo 2021/primo 2022 have mulighed for at kunne 
levere internet op til 1000 MB til yderst favorable priser.  

Aftalen indebærer at YouSee i en periode oppebærer indtægten på internettet mod at de 
betaler for ombygning af vores anlæg. Efter aftalens udløb vil vi frit kunne træde ud af 
aftalen og vi vil stå med et fuld ud opdateret forsyningsnet. Det er bestyrelsens vurdering at 
denne løsning var den bedste fremfor at gældsætte foreningen med 4-5 mio. kr. som 
ombygningen vil komme til at koste. 

Man skal fortsat være medlem at Høng Antennelaug for at kunne få internet fra YouSee. 
Såfremt man ikke har en TV-pakke i forvejen, koster medlemkabet 50 kr/md. 

Vi har i samme forbindelse været nødsaget til at opsige vores ”hongnet.dk” pr 31/12 2021, 
hvilket betyder at vores  medlemmer har måtte skifte  e-mail adresse. 
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PROGRAMMER OG PROGRAMAFGIFTER 

Året startede igen med at større kanalomlægning, da nogle kanaler lukkede og andre blev 
lagt sammen. 

Der vil i starten af 2022 komme en større omlægning endnu en gang, hvor de mest 
efterspurgte kanaler vil komme ned i grundpakken og andre fra fuldpakken vil komme i 
mellempakken. 

Vi kommer heller ikke i år uden om prisstigninger på TV-pakkerne, især på mellem- og 
fuldpakken, som følge af stigende priser på sportskanalerne. Vi skal derfor igen henvise til 
muligheden for Bland-selv, så man i højere grad kan tilpasse sin TV-pakke. Især på 
streaming vil det i de fleste tilfælde være billigere at vælge disse kanaler gennem en Bland-
selv pakke fremfor for at købe dem enkeltvis. 

  
OPGRADERING 

Dansk Kabel TV har igen i år lavet en årlig gennemgang af dele af fordelingsnettet og en 
”finjustering”  

Der har været og vil være fortyrrelser på TV og internet i dagtimerne i forbindelse med den 
igangværende opgradering af vores forsyningsnet (som omtalt ovenfor). Vi vil løbende på 
foreningens hjemmeside og på facebook.  

Bestyrelsen skal fortsat opfordre til, at medlemmerne henvender sig til bestyrelsen, hvis der 
er problemer med tv- eller internetsignalet. Vi oplever desværre stadig at man kun har 
nævnt det for naboen. Uden jeres henvendelse har vi ikke mulighed for at få rettet op på 
fejlen. 

Oplever man i øvrigt at tv-billedet fryser, kan det skyldes, at der udsendes signaler fra andre 
kilder, på den samme frekvens som anvendes til fjernsynsprogrammerne. De dårlige 
antennekabler og stik, der stadig findes, er i høj grad medvirkende til dette.  

Bestyrelsen vil opfordre til at medlemmer, der oplever TV problemer kontakter Høng 
Antenneservice 

Fejl og beskadigelser af standere og skabe bedes meddelt bestyrelsen hurtigst muligt. Ved 
beskadigelse vil det være en stor hjælp, hvis man kan oplyse navn og adresse på 
skadevolderen.  

Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen. Ligeledes en tak til jeres interesse for 
Antennelaugets virke.  

Karsten Larsen 


