
Beretning for 2018 - HAS 

Indledning 

Før jeg går i gang, så lad mig – traditionen tro – præsentere bestyrelsen for det er jo bestyrelsens 
beretning, I skal lægge øre til om et øjeblik.  
 

• Anders Sand-Jensen 

• Lars Østergaard 

• Niels Viberg 

• Michael Nielsen 

• Brian Thomasberg 

• Michael Bermann  

• og så mig selv: Kurt Larsen 
 
Og så til sagen: I bund og grund kan beretningen for det foregående år gøres relativ kort:  
 
TV: 
Vi har efter et godt og grundigt forarbejde fornyet den treårige aftale, vi havde med YouSee om leve-
ring af tv med yderligere tre år. Aftalen omfatter ikke alene tv, men også bland selv, web-tv, start 
forfra, arkiv mv.  
 
Med de muligheder, der for selv at sætte sit eget præg på, hvilke tv-kanaler - og på det seneste også 
hvilke streamingtjenester, man ønsker - så mener vi, at vi her har et godt tilbud. Det gælder også, når 
vi ser på prisen – ikke mindst sammenlignet med andre foreninger. Læg mærke til, at aftalen med 
YouSee ikke betyder, at vi får det, de kalder ”regionsudbuddet”. Det er lidt teknisk, men det betyder i 
praksis, at vi bestemmer langt mere over, indholdet i pakkerne og at vores medlemmer derfor ikke 
skal lave programsøgning hvert år efter nytår fordi nogle kanaler skifter plads. 
 
Vi synes, at vores tv-valg tilgodeser de ønsker, rigtigt mange har: Det skal på den ene side være let, 
hvis man er i det humør: Tænd og se! Og på den anden side skal det også være sådan, at man kan se 
det, man gerne vil, på et tidspunkt, man selv bestemmer og på en hvilken som helst platform. Vi har 
gode muligheder for streaming i bred forstand. Ikke kun Netflix, men i mindst lige så høj grad f.eks. 
fra DR, hvor dagens tv-programmer nu lægges ud til streaming fra kl. 6 om morgenen. 
 
Selv om mulighederne er mange, så kan vi også godt høre på nogle af vores medlemmer, at det ikke 
altid er så let – og vi kan også registrere, at der fortsat er mange, der endnu ikke har taget f.eks. web-
tv til sig. Det er synd og skam, for alle betaler for det. Det er en oplysningsopgave, som vi har planer 
om, at vi skal gøre noget ved i fremtiden. 
 
Bredbånd: 
Jamen, det går fortsat også rimeligt godt, for nu at holde det på jysk. Med en fortsat tilgang og nu 
med mere end 10.000 medlemmer på, så kan vi ikke klage over den tilslutning og opbakning, vi har i 
vores område. 
 
Dem af jer, der var med for 3-4 år siden, da vi besluttede os for at lave eget bredbånd og indgik den 
første aftale med YouSee, kan huske, at vores vurdering var, at det ville spare vores medlemmer for 
samlet ca. 30 mio. kr. i løbet af de tre år, som vi lavede aftaler for. Det kan vi så godt afsløre, at det 
ikke holdt stik. 
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Vores beregninger viser, at placerede vi alle vores medlemmer i en tilsvarende forening andre steder 
i landet – ja, så skulle de sidste år have betalt i alt 20 mio. kr. mere (og det gælder sådan set også for 
det kommende år). Så vi har sørget for en god forretning for vores aktionærer – nemlig vores med-
lemmer, der ikke skal have så mange penge op af lommen. Det er ikke sikkert, at man lægger mærke 
til, men sådan er det altså. 
 
Ser vi på de konkrete priser, så vil vi tillade os at sige, at der har været relativt lave prisstigninger over 
år på tv (se ift. 2015). Prisstigninger, der meget er kommet fra Copydan og rettighedshaverne. Ser vi 
til gengæld på priserne for bredbånd, så er det let! Vi har ikke haft nogen prisstigninger i tre år og går 
nu ind i det fjerde uden planer om at lave om på det – men det er ikke nogen selvfølge. Ifølge en 
artikel fra starten af året, stiger priserne hos de kommercielle leverandører ca. 15 % - særligt i områ-
der uden konkurrence. 
 
Og det er vel så det? – Hvad er der mere at fortælle?? 
 
Jo, det skulle da lige være, at en sådan tilslutning til bredbånd, tv og foreningen ikke kommer af sig 
selv: 
- gode ”produkter” – men det gør det ikke alene! 
- vi sørger hele tiden for at opdatere, kvalitetssikre og udbygge vores anlæg og net – de senere år en 
del arbejde på at ”fjerne støj” og ved bedre overvågning af nettet, men også stadig nogle nye områ-
der/boliger der kobles til vores net 
- tilgang til support og service – lokalt og ligetil – det er let at komme i kontakt med os og vi får hen-
vendelser til kontoret både fysisk, via telefon, via info@has.dk og facebook – og hurtig og kompetent 
hjælp 
- vi har en bred vifte i forhold til markedsføring – både alene og sammen med YouSee 
 
Markedsføring: 
- formål: både at fastholde og vedligeholde vores medlemmers kendskab til, at de er en del af en 
forening 
- at gøre medlemmerne opmærksomme på de muligheder, som tv- og bredbånd giver – og som man 
mange gange allerede har betalt for i f.eks. sit tv-abonnement 
- og selvfølgelig gør det ikke noget, at nye også kommer til 
- et princip om, at vi ikke hele tiden skal gøre, som andre gør – men noget for os selv 
 
Markedsføringskanaler: 
- reklame på taxa 
- Edith og Agnes (facebook, hjemmeside, lokale medier mv.) 
- biograf (lige nu Edith og Agnes (men andet tidligere), forskellige events i bio, HAS-onsdage) 
- lokalaviser af forskellig art 
- Skaga FM 
- medlemsmøder forskellige steder – havde vi nogle hæsblæsende bland selv-arrangementer i sep-
tember sidste år i samarbejde med YouSee (kommer igen til Hirtshals, Sindal og Tårs i juni måned) 
- kulturnat (i samarbejde med SkagaFM, YouSee m.fl.) -> Info-kanalen (HAS-TV) 
- i samarbejde med Lundergaardrevyen 
- den årlige HAS-pris 
- aktive ift. foreninger, der har mulighed for at lægge informationer på info-kanalen 
- og sidst nu også Vendelbohus, som jeg vil undlade at gå mere ind på lige på dette tidspunkt, da det 
har et særskilt punkt her på generalforsamlingen. 
 
Men det helt korte er altså:  
Vi kunne som bestyrelse sætte os tilbage og sige, at det går meget godt på tv- og bredbånd. Men skal 
vi holde kadencen og humøret højt, så er vi nødt til som forening at agere som en virksomhed: Og 
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det kræver, at vi hele tiden er opmærksom på at have god service, gode produkter og en aktiv mar-
kedsføringsstrategi. Og det er det, jeg synes, at vi klarer rimeligt godt. 
 
Det var, hvad jeg havde valgt at trække ud af vores arbejde i forløbne år. 
 
Til sidst tak til alle vores samarbejdspartnere 

• YouSee/Dansk Kabel TV 

• Vores øvrige tilknyttede teknikere 

• BDO (Ole Ejsing/Jørn Jakobsen) 

• Vores advokat – Mogens Pahl Christensen 

• Medarbejderne på kontoret – i det daglige vores medlemmers livline. 


