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Generalforsamling den 6.2.2020 – Nyborg Strand 
 

Beretning 2020 
 

Efter færdiggørelse af vores opgradering/udvidelse af vores internet til GigaSpeed -
var der konstateret flere fejl på kabler rundt i Nyborg By ialt ca 40 stk. til en værdi af 
kr. 406.000, -, hvilket har betydet at Dansk Kabel TV har haft masser af udbedring af 
lave. Disse mange fejl skyldes ofte – at der ved gravninger har entreprenøren 
igennem årene ikke fået samlet de forskellige skade korrekt – de viser sig nu – da 
anlægget er blevet meget mere fintfølende på dårlige forbindelser / støj. 
 
Nybyggerier har været i fuld gang rundt omkring i Nyborg især på havnearealerne – 
bestyrelsen forsøger hele tiden at få lov til at give tilbud på at lægge vores signaler 
ind i byggerierne. 
 
Vores kontor på Dronningensvej 16 bliver flittig besøgt, hvor Lone forsøger at hjælpe 
og afklare alle de spørgsmål og opgaver som vores medlemmer kommer ud for. Vi 
har desværre været ramt af sygdom i sidste kvartal 2019, da Lone har fået en ”frossen 
skulder”, hvorfor i november måned ændrede åbningstiderne på kontoret til kunne at 
have åbnet om torsdag kl. 16.00-17.30. 
 
Fastspeed nyt firma som vil levere internet til Boligforeninger/Antenneforeninger, 
vil levere internetforbindelse til 1000/100 Mbit via foreningernes net til kr. 249,- – 
kom til i løbet af foråret. En del af vores medlemmer har haft kontakt med Fastspeed 
der bare oplyser at kontakt foreningen og bed dem give tilladelse til at benytte 
Nyborgnets coaxkabler og få YouSee til at åbne op.  
 
Som vi skrev i maj måned på vores hjemmeside, kan vi ikke indgå i noget samarbejde 
og heller ikke med andre udbyder – da vi har en kontrakt med YouSee frem til 
1.4.2023 efter at Nyborgnet og YouSee har investeret et to cifret millionbeløb – jfr. 
beslutning på generalforsamlingen i 2017. Nyborgnet afvikler løbende den resterende 
gæld på. Kr. 3.000.000 med kr. 500.000,- som bliver modregnet i foreningens Fee fra 
YouSee. 
 
Jeg kan nu heller ikke helt forstå skrivelserne udfærdiget af Fastspeed hvor de bl.a. 
skriver at det er uden omkostning for det enkelte medlem. Det er nu ikke helt rigtigt, 
mig bekendt så har alle vi som sidder her i salen betalt - når vi kommer til 2023 kr. 
8.000.000 til opgradering af vores eget internet anlæg og hvis I ikke havde gjort det, 
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så havde Fastspeed eller andre lignede udbyder ikke haft mulighed for at tilbyde 
internet med høj hastighed. 
 
Kigger vi f.eks. rundt på andre udbyder er der ingen som har åbent for andre ”tilbud” 
Energi Fyn – nej, Stofa – nej, andre antenneforeninger nej. 
 
Medlemstallet den 31. december 2019 var i alt 6485/6.519 åbne tilslutninger og vi 
har1634/1506 tilslutninger som er lukket, d.v.s. vi har i alt 8212 tilslutnings- 
muligheder der er registreret. 
 
Grundpk. 1864/1944 - Mellempk. 2331/2404 - Fuldpk. 1716/1769 - kun 
bredbåndsforbindelse er på 574/346 – Sommerhuse m.v. xx stk. 
 
 
Kontoret har i år lavet: 
 
312 åbninger af signal 
334 lukninger af signal 
354 ændringer/pakkeskift 
1000 ændringer i alt 
 
 
Nyborgnet tilbyder i samarbejde med YouSee i dag: 
 

 Ren Internet – kræver medlemskab af Nyborgnet 
 Grundpakken – Mellempakken – Fuldpakke 
 BlandSelv: Mellempakken 10 point og Fuldpakken 36 point 

 
 Ekstrakanalerne hvor man frit kan købe kanaler efter eget ønske – til de 3 

”faste” pakker. 
 
Levering af Internet sker via en samarbejdsaftale med YouSee og for denne aftale 
modtager foreningen en fee på 12% af omsætningen. Medlemmerne får på de 3 
laveste hastigheder en foreningsrabat på kr. 50,00 pr. måned 500 /1000 er der ingen 
rabat på. 
 
På Bastionen, har der været afholdt 2 medlemsmøder med YouSee omkring 
BlandSelv produktet og øvrige muligheder – tillige med at der har været en 
medarbejder fra afdelingen i Rosengårdcentret på besøg 5 gang – torsdage kl.14.00-
17.00 – det har været en stor succes. 
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Sidste medlemsmøde var den 11.12.19 blev en orientering omkring situationen 
mellem YouSee og Discovery. 
 
Bestyrelsen blev her beskyldt for at det var et hasteindkaldt møde – men for at gøre 
det helt klar – blev det aftalt med Bastionen den 25.10.2019. 
 
Indtil den 30.9.2019 hvor YouSee sagde deres samarbejdsaftale med Discovery op 
gældende fra den 31.12.2019 – var alle medlemmer glade og tilfredse med de 
løsninger foreningen i samarbejde med YouSee kunne tilbyde og har gjort igennem 
mange år.  
 
Efter denne dato ved jeg ikke rigtig hvad der går galt og hvad der sker hos 
foreningens medlemmer: TV-krig skriver pressen – jeg vil kalde det 
forhandling/dialog omkring passende sammensætning og priser af pakker og 
BlandSelv løsninger 
 

1. YouSee er nødt til at opsige aftale for at kunne komme ud af den 1.1.2020. 
Selvom de giver udtryk for at der fortsat forhandles –her var Discovery ikke 
enige, men ingen af vores medlemmer selv ikke Nyborgnets bestyrelse viste 
hvad resultatet ville blive pr. den 31.12.19. 
YouSee vil gerne samarbejde om forskellige løsninger - et par kanaler i de 
faste pakker og resten i BlandSelv – så det enkelte medlem selv kan vælge 
hvilken kanaler de ønsker at se.  

2. Bestyrelsens vurdering af, hvad YouSee pt. forsøger/forsøgte på, er jo i tråd 
med mange medlemmers ønsker om at pakkerne ikke ”bare” skal blive ved 
med at stige, men de enkelte leverandører godt må begynde at tænke sig lidt 
om 

3. Lige pludselig er bestyrelse nogle mærkelige personer, gamle nisser, idioter, 
ikke forstår en skid osv. hvad der ellers er blevet brugt af ord – husk på at 
bestyrelsen kun er frivillige personer der gør deres bedste. 

4. Bestyrelsen er sløve padder – kommer ikke med informationer er passive – 
men som vi har forsøgt at nævne og gøre opmærksom på, har vi i den 
udstrækning som vi har modtaget informationer – sendt dem videre på den 
platform, som Nyborgnet anvender nemlig vores hjemmeside Nyborgnet.dk. 

5. Da jeg ikke er på Facebook, går jeg ud fra, at det som gruppens administrator 
har givet udtryk for i dagspressen – at sikre de rigtige løsninger for foreningens 
medlemmer på TV og Internetside det er korrekt – hilser vi meget velkommen. 
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Jeg ved ikke rigtig om det er noget nyt… - for hver eneste gang vi foretager 
nogle nye tiltag/ændringer – forelægges det generalforsamlingen til 
godkendelse. Beslutningen i 2017 hvor der blev fremlagt et oplæg - efter 
bestyrelsen vurdering - så godt vi kunne på dette tidspunkt - til 
generalforsamlings godkendelse og fik accept på at investere kr. 8.000.000 
(kontant kr. 5.000.000 og resten med kr. 500.000 pr. år i kontraktens løbetid) 
og lave en kontrakt med YouSee for perioden 1.4.2017 til 1.4.2023. 
 
Før denne dato har vi over flere perioder kun haft 2-årige aftaler med YouSee, 
da vi skal undgå at lave for lange aftaler. 
For mig tyder det på at mange af de misforståelser og kommentarer i 
dagspressen og Facebook gruppen – skyldes at medlemmerne ikke rigtig er 
klar over hvad der egentlig foregår her på generalforsamlingerne. 
 
Beslutningerne bliver taget af generalforsamlingen – d.v.s af de medlemmer 
som møder op og ønsker at være en del af de beslutninger der tages i 
Nyborgnet. 
 

6. Prisen på pakkerne har vi tilkendegivet, at vi ville se om vi kunne få dem 
nedsat, men indtil videre bliver priser som i 2019 + en mindre stigning af 
Copydan afgifter, samt de nye kanaler som er kommet i fuldpakken. 
I forbindelse med indgåelse af de mange kontrakter igennem årene først med 
Dansk Kabel TV og senere med YouSee har vil aldrig diskuteret priser – da 
foreningens prisniveau for TV-pakker altid har været til fordel for vores 
medlemmer. 
 

7. YouSee stillede de nye kanaler til rådighed for alle medlemmer fra 11.12.2019  
på Tv-boksen -  TV& Film-appen og på yousee.dk 

 
 
Hjemmeside bliver løbende udviklet i december fik vi lavet så mange kunne følge 
med at foreningens tilslutninger – er der nogle som sidder med nogle gode ideer vil vi 
gerne høre om dem. 
Hjemmeside har en selvbetjenings funktion hvor der kan bestilles 
pakkeskift/lukning/flytning m.v. og der betaler man i samme ekspedition med 
dankort – den vil jeg meget gerne opfordre jeg til at benytte - det kan jo ske når I har 
tid. 
 
En Apps til selvbetjening på iphone og tablet er ligeledes klar til brug. 
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Vores nyhedsmail kan jeg også kun opfordre sig til at gå og tilmelde jer på, da I så 
automatisk vil får vores løbende informationer. 
Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.nyborgnet.dk. 
 
Sluttelig skal der til vores kontoransatte Lone Jepsen og bestyrelsen lyde en stor tak 
til for et rigtig godt samarbejde i 2019. 
 
Nyborg, den 6.2.2020 
 
John Sørensen, formand 


