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Beretning HAS for 2021 og lidt til 
Generalforsamlingen 25. april 2022 

Bestyrelsens beretning 
Velkommen til dette års generalforsamling. Det er rigtigt dejligt, at vi i år kan afholde den som vi ple-
jer. Forrige år måtte vores medlemmer nøjes med information via et videoindslag på de sociale me-
dier samt på vores hjemmeside og på informationskanalen. Og sidste år blev generalforsamlingen 
afholdt digitalt, og det var der desværre ikke så mange, der valgte til.  
 
Men nu er vi her igen. For en ordens skyld vil jeg i beretningen også berøre noget af det, der er sket 
de senere år.  
 
Men først – og også helt som traditionen byder – vil jeg præsentere bestyrelsen, der ikke bare har 
klaret skærene de senere år, men også lagt linjen for de kommende år: 
Det er 

- Lars Østergaard 
- Brian Thomasberg 
- Michael Bermann 
- Anders Sand-Jensen 
- Niels Viberg 
- Michael Nielsen 
- og så undertegnede, Kurt Larsen. 

 
Også velkommen til Jørn Jakobsen fra BDO, der strengt, men ordentligt fører tilsyn med vores bog-
holderi og reviderer regnskab mv. 

Generelt om de seneste år 
Det er ikke sikkert, at vores medlemmer har registreret de store ændringer for HAS de senere år. For-
eningen har stadig YouSee som leverandør på tv-siden, mens bredbånd leveres gennem foreningen. 
Vores anlæg – det gode net, som blev etableret i midten af 70-erne – er udbygget og vedligeholdt 
trinvist, så det er i tip-top stand og kan klare de udfordringer, som vi møder.  
 
Et eksempel, der viser det, var tiden under Coronaepidemien, hvor rigtigt mange arbejdede hjemme-
fra. Selv om man på kontoret kunne konstatere, at der var meget trafik og høj belastning af nettet, så 
klarede anlægget fint presset. I samme periode måtte vi selvfølgelig indstille den vedligeholdelses-
plan, der var lagt, for vi er ret sikre på, at det ikke ville have været populært med de korte afbrydel-
ser, det ville give – heller ikke selv om det kun ville ramme et fåtal af vores medlemmer ad gangen. 
 
Som I vil få at se og høre under punktet om budgettet for det kommende år, så er der planer om en 
markant investering på bredbåndssiden. Vi har stadig en massiv opbakning og det kommer vores 
medlemmer til gode både direkte og indirekte. Direkte gennem de gode bredbåndspriser, vi har her 
lokalt og indirekte ved at foreningens økonomi er god. Den gode økonomi giver os nu mulighed for 
yderligere kvalitetssikring og forbedring af hele anlægget. Den investering, som vi står overfor, vil 
bl.a. vil give mulighed for yderligere højere hastigheder på bredbånd. Det er ikke fordi, at det er nød-
vendigt eller efterspurgt lige nu, men vi ser det som et led i vores langsigtede strategi med at være 
på forkant, så vi kan tilgodese medlemmernes behov, når de opstår. 
Den helt korte konklusion fra bestyrelsens side, er, at det går godt, at vi har en god økonomi, en stor 
tilslutning af trofaste medlemmer og at den vej, vi har valgt fra bestyrelsen, vil være til gavn for med-
lemmerne i årene, der kommer – også selv om der kommer udfordringer. 
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Så kort kunne det gøres, men lad mig alligevel dykke mere specifikt ned i nogle emner: 
 

TV-”afdelingen” 
Statistik: 
Som vanligt viser vi en oversigt over udviklingen i antal medlemmer af foreningen. Det ser – helt som 
det plejer - ud som om, at antallet af medlemmer i foreningen er nogenlunde konstant. Tallene dæk-
ker dog over, at der er flere medlemmer, der nu vælger ”kun” at have bredbånd, mens der er en svag 
nedadgående kurve, hvis man alene ser på medlemmer med en tv-pakke. 
 
Det er en udvikling, der ikke kun ses hos os. Den gælder over hele landet – både for foreninger som 
vores og for de store private leverandører. Det er formentlig en udvikling, der vil fortsætte de kom-
mende år.  
Som jeg også omtalte i beretningen sidste år, så er der grøde i udbuddet af streamingtjenester – og 
det fortsætter. Vurderingen fra eksperter er, at de store firmaer, der leverer streamingtjenesterne 
gør, hvad de kan for at gå udenom de led, de før skulle igennem for at komme til forbrugeren. Altså 
indgå en aftale direkte med jer. Det gælder ikke bare for de store udenlandske – primært amerikan-
ske – det gælder også for TV 2 med deres TV 2 Play.  
 
Det vil føre for vidt (og jeg er ikke sikker på, at jeg har alle data) at fortælle om nye tendenser inden-
for dette marked. Men der kommer flere streamingtjenester udover de mange, vi allerede kender. 
Nogle af dem vil med særlige prisstrukturer forsøge at skubbe til konkurrenterne – og så kommer der 
også nogle, der bliver finansieret via reklameindslag (f.eks. Pluto.tv og FIFA+). 
 
Der er altså flere streamingtjenester på vej – og midt i al denne snak kan der være en tilbøjelighed til 
at glemme de to store danske – DR og TV 2 Play. DR- og TV 2 familierne står stadig meget stærkt i tv-
seningen, hvilket fremgår af de målinger, der nu laves og som omfatter både live-sening, forskudt tv 
og fra diverse platforme i hjemmet som pc, PlayStation, iPads mv. 
 
Nielsen – seertal – TV 2 og DR1 
Udviklingen i streamingtjenester – aldersfordeling – tal mv. fra CPH Future tv 
 
TV 2 satser i øvrigt meget på TV 2 Play, for efter deres opfattelse, så skal der skrues op for både ind-
hold og kvalitet for at samle de seere op, som forlader traditionelt flow-tv de kommende år.  
 
Lad os også lige her i tv-afdelingen dvæle lidt ved en øm tå! 
Vi har på et tidspunkt undersøgt muligheden for at få Discoverys kanaler med igen. Dem ”mistede” vi 
jo da YouSee og Discovery blev uenige. Vores undersøgelse viste, at prisen for at få dem med som 
tillæg til pakke 3 ville være samme pris som streamingtjenesten – men vi skulle så betale kollektivt. 
Den løsning, som vi derfor fandt bedst, blev at anbefale de medlemmer, der ønsker at have disse ka-
naler, selv at tilkøbe dem individuelt som streamingtjeneste. På den måde kommer vi ikke til at be-
tale for de mange, der ikke ønsker kanalerne med en ekstra prisstigning til følge. 
 
Som nævnt i indledningen er det fortsat YouSee, der leverer tv-kanalerne til HAS og dermed til med-
lemmerne. YouSee valgte ved årsskiftet at lægge et par betalingskanaler ned i pakke 1 i de forenin-
ger, de selv står for og hos deres private kunder. Det gjorde de formentlig for at holde fast i markeds-
andele og stadig tjene penge på tv-kunder i pakke 1. Det gav en del henvendelser til kontoret. Men vi 
har ikke valgt at gøre som YouSee – læg også mærke til YouSees pris for grundpakken i deres egne 
områder er markant højere end vores.  
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Det er stadig vores opfattelse, at vi gennem samarbejdet med YouSee har et rigtigt godt produkt til 
vores medlemmer. Deres tv-boks er nok den bedste på markedet og giver gode oplevelser og mulig-
heder. Muligheden for selv at blande selv-kanaler bliver anvendt af flere og flere af vores medlem-
mer. I forhold til det tidligere omtalte marked for streamingtjenester, så er det også værd at lægge 
mærke til de økonomiske fordele, der kan være ved at vælge bland-selv og så tilvælge en streaming-
tjeneste.   
 
Vi håber i øvrigt, at medlemmer med den ”almindelige” pakke 3 har set, at de fra nytår har fået TV 2 
Play med – og så har vi jo fortsat et godt tilbud til dem, der har pakke 2 med TV 2 Play til 39 kr. om 
måneden. 
 
Det vil næppe være forbigået opmærksomheden, at priserne på tv-pakkerne ikke kan holdes i ro. Og 
jeg ville være fuld af løgn, hvis jeg sagde, at priserne nu har nået et leje, hvor de ikke vil stige igen 
næste år.  
 
Lige nu behandler folketinget et forslag om moms på Copydan fra 2023 som vil betyde, at medlem-
merne skal betale 10-20 kr. mere om måneden alene af den grund. Så kommer programleverandø-
rernes prisstigninger oveni. Momsen på Copydan-afgiften indgår mærkeligt nok som en del af finan-
sieringen af kriminalforsorgens økonomi.  
 
Denne ekstra omkostning kan skubbe til en praksis, hvor man vælger en mindre eller ingen tv-pakke 
– måske også nok tilskyndet af stigende priser på mange alle andre områder. Nogle af de reaktioner 
vi får på prisstigninger på tv-pakkerne viser, at man tror, at vi sætter priserne op for at tjene flere 
penge. Lad mig igen understrege, at princippet i prissætningen på tv-pakker er: Indkøbspris + copy-
danafgift + kontingent = den pris, vores medlemmer skal betale. 
 

Bredbånd 
Bredbånd er stadig vores solstrålehistorie. Det sker at jeg tænker på et møde for 14 år siden, hvor 
direktøren for el-selskabet sagde, at HAS skulle holde sig til analogt tv, for i løbet af 3-4 år ville vi ikke 
kunne honorere medlemmernes krav. 
 
Vi kan stadig være stolte af, at vi tog skridtet i 2015 og etablerede eget bredbånd. Der er sikkert en 
del, der vil kunne huske arbejdet med at skifte modems hos samtlige ca. 9000 medlemmer med 
bredbånd fra Stofa.  
 
De modems, vi fik i starten af 2016 har holdt godt og udskiftes nu gradvist, når behovet opstår. Sam-
tidig er den hardware, vi i sin tid fik til hovedstationen også ved at trænge til udskiftning. Og det er så 
der, vi har besluttet at lave en større investering i år. Når ændringerne i hovedstationen og i vores 
anlæg er gennemført vil vi kunne levere endnu højere hastigheder og samtidig have forbedret over-
vågningen af anlægget yderligere.  
 
Den øgede trafik har allerede sat sig spor i et enkelt af de ”produkter”, vi har på bredbåndssiden: 6 
Mbit-forbindelsen har vi været nødt til lave om. Alt for mange fik en dårlig oplevelse ved at bruge 
den og økonomisk kunne den ikke hænge sammen. Derfor har vi ændret dette ene produkt og stand-
set for videre salg af det.  
 
Som bekendt er vores anlæg opdelt i øer. Vi foretager ikke ændringerne på alle øer på samme tid, for 
det er et stort manuelt arbejde, der skal lægges i det også. Så det bliver gjort ø for ø. Samtidig med 
moderniseringen sker det også ændringer af frekvensanvendelsen, og det kan for visse – særligt æl-
dre – tv-apparater betyde, at når en ø skifter til den nye teknologi, at man så skal lave en 
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kanalsøgning. Det er dog forventningen, at de fleste tv-apparater selv finder kanalerne. Det skal vi 
nok informere mere om, når tiden kommer – og så håber jeg, at man kan huske, at det faktisk er 
længe siden, at vi sidst har gjort noget, hvor der bagefter skulle laves kanalsøgning. 
 
Noget af det vores medlemmer sætter pris på, er vores gode support og service. Det er vores ønske, 
at vi også fremover skal sørge for, at der hurtigt bliver taget hånd om de problemer, der trods alt 
fortsat vil opstå. Vi skal satse på, at vores medlemmer får hurtig og kompetent assistance, hvis der er 
noget, der driller. 
 

Og så lige lidt her til sidst 
Jeg plejer også i beretningen at fortælle om de steder, hvor vi udbygger vores net. Vi udbygger fort-
sat – og vi tilstræber at være er med i alle de forskellige nye udstykninger, der er i vores forsynings-
område.  
 
Lad mig slutte med lidt mere om fremtiden: I bestyrelsen glæder vi os – som alle andre – til at tin-
gene efterhånden kommer tilbage til en tilstand, der bare ligner noget fra før corona ramte os. Vi har 
ligget relativt lavt på markedsføring, men bestyrelsen har tanker om at sætte forskellige initiativer i 
gang, der viser foreningen frem, så vi fortalt om de muligheder tv- og bredbånd fra HAS giver. 
 
 
Som sædvanligt vil jeg slutte med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Også en tak 
til  

- YouSee 
- Vores tilknyttede teknikere 
- BDO (Ole Ejsing og Jørn Jacobsen) 
- Vores advokat Mogens Pahl Christensen 
- Medarbejderne på kontoret – vores daglige livline for vores medlemmer 
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