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Bestyrelsens beretning 
Velkommen til denne – helt igennem utraditionelle og historiske – generalforsamling. Sidste års 
generalforsamling endte vi jo med helt at aflyse. Der var jo forsamlingsforbuddet – og så behøver vi 
vist ikke sige mere. Men vi kom trods alt ud med nogle budskaber om status og økonomi. Det gjorde 
vi med et videoindslag, som vi optog og fik lagt på vores hjemmeside. Det var en slags erstatning for 
bestyrelsens beretning og orientering om regnskab for året 2019 og sidste års budget. 
 
Jeg vil i denne beretning komme ind på nogle af de ting, der sket både i 2019 og 2020 – og så lidt om, 
hvad der rører sig for de kommende år. Der er – kan vi vel kalde det – opbrud og nybrud, ikke mindst 
på tv-siden.  
 

Men først lidt om tv-området 
Her blev vi som forening overhalet indenom i et rasende tempo i 2019. Og alle ved nok, at jeg med 
den formulering henviser til den situation, som vi uventet – og uønsket – kom til at stå i, da 11 tv-
kanaler fra Discovery i efteråret 2019 kom i spil og i sidste instans røg ud af vores programflade. Når 
de store slås (her YouSee og Discovery), så er der ikke meget, vi kan gøre. Vi var godt nok selv så 
småt ved at se på, om det nu også var sammenhæng mellem indhold, pris og seerantal på de 
forskellige tv-kanaler fra Discovery, men et skridt så drastisk som at sende alle Discoverys kanaler på 
porten på en gang, var vi nok ikke kommet frem til.  
 
Vi valgte efter mange overvejelser, møder med YouSee, møder med andre foreninger mv. helt at 
skippe Discovery. Ikke mindst ud fra betragtninger om de udfordringer, det ville give teknisk at 
beholde dem, den samlede pris, men også ud fra en satsning på, at YouSee og Discovery ville ende 
med at komme overens. Det sidste er så ikke sket og selv om YouSees melding til os er, at man 
fortsat gerne vil have Discovery med ind f.eks. som streamingtjeneste, så er det ikke let at lave 
aftaler, når man ikke taler sammen.  
 
Siden er forskellige sportsrettigheder fordelt – flere væk fra Discovery, men priserne for de andre 
udbydere har været høje. Og det skal nok få konsekvens for de sportsglade tv-seere. Det endda selv 
om man kunne argumentere for, at en lang periode med færre sportsarrangementer og dermed 
manglende sportsudsendelser det seneste år burde give et andet aftryk på økonomien. 
 
Resultatet blev, at vi fra januar 2020 fik færre tv-kanaler, men der er stadig mange at se – og folk kan 
også fortsat via YouSees bland selv-løsninger selv vælge mellem de mange kanaler + en masse 
streamingtjenester. Er man bare lidt nysgerrig, kan man sagtens opdage, at der er penge at spare, 
hvis man har valgt at købe en streamingtjeneste ud over sit tv-abonnement.  
 
Ændringen gav også en ny og helt anderledes prissætning fra 2020: 
I stedet for som tidligere at tale om 3 tv-pakker med hver sin pris, valgte vi i stedet at lave 5: 
 

- De tre almindelige pakker med hver deres pris: 149,- for pakke 1, 309,- for pakke 2 og 399 for 
pakke 3 – altså reduceret pris ikke mindst på pakke 3 (som dog også mistede en del tv-
kanaler) 
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- To bland-selv-produkter: 309 kr. og 499 kr. – ikke mindst på grund af de gode muligheder for 
at koble streamingtjenester ind. 

 
Som de fleste vil huske, stoppede 24Nordjyske også med at sende fra den 1. september 2019 og fik vi 
Xee ind i stedet. Også DR-kanalerne undergik forandring og lad mig gøre den del kort: Flere 
medlemmer tror, at det er os, der har bestemt, at der skulle være færre kanaler fra DR. Det kan vi 
selvfølgelig afvise. 
 
Priserne i 2021 er på alle tre pakker steget med 10 kr. pr. md. 
Om det kan holdes på det niveau fremover er til gengæld lettere tvivlsomt. 
 

Flere streamingtjenester 
Der er mere og mere fokus fra de forskellige tv-leverandører på at levere streaming-tjenester – og 
gerne direkte til forbrugerne. 
 
Streaming kom til at betyde noget særligt – og havde det ikke været for forsamlingsforbuddet, så 
havde vi i 2020 holdt nogle medlemsarrangementer for at vise mere/dele ideer med streaming. Det 
handler jo ikke kun om Netflix og HBO, men også om DRTV, TV 2 Play og mange flere. Også 
muligheden for at lave ”bland selv” løsninger med streamingtjenester ville have indgået. I øvrigt bør 
man lægge mærke til, at flere og flere store filmproducenter lancerer egne streamingtjenester, 
Formel 1 fås som streamingtjeneste, og mon ikke der er flere sportsgrene, der vil forsøge selv at 
komme på banen og springe nogle led over, så de kan levere til seerne – og hente pengene direkte 
fra “kunderne”.  
 
Der er grøde i denne branche – og ser vi på medlemstal, ikke bare hos os, men over hele landet, så er 
der en udvikling i retning af, at der bliver færre og færre, der ”bare” ser tv som tidligere, hvor vi 
sætter os, tænder og klikker os gennem mange kanaler. Der er stadig mange, der gør sådan, men der 
bliver flere og flere, der vælger streamingtjenester og mange – ikke mindst de unge – vælger bare at 
have et bredbåndsabonnement og så købe f.eks. Netflix, HBO, Disney+, TV 2 play mv. ved siden af 
(eller dele abonnementet med andre – noget som udbyderne også i stigende grad er opmærksomme 
på). Vi kan også registrere, at der efterhånden er en pæn andel af vores medlemmer, der har en 
bland selv-løsning hos YouSee. Ifølge vores tal er det lidt mere end hver 4. med pakke 2 og knap hver 
10. med pakke 3, der har en sådan løsning. Samlet er der dobbelt så mange nu som for 5 år siden. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi stadig har et godt og alsidigt tilbud på tv-siden. YouSee udvikler 
også fortsat på f.eks. bland selv-løsningerne, så der er mange muligheder for at vælge lige det, der 
passer til en. Indtil nu har vi også kunnet forhandle det hjem til ordentlige priser. Det vil I alle kunne 
se, hvis I sammenligner med andre foreninger i landet – både dem som YouSee leverer til og dem, 
der får på anden måde.  
 
Men her kan jeg så lige så godt komme med et varsel: Ja, vi har haft rigtigt gode priser. Men i de 
indledende forhandlinger med YouSee om de kommende år, bliver der lagt op til, at der vil komme 
prisstigninger – også altså ikke kun med de almindelige forklaringer, at priserne på sport og tv-
kanaler stiger mv. Vores hvedebrødsdage med YouSee er åbenbart forbi. 
  
Vi er ikke færdige med at snakke med dem, og vi holder alle døre åbne i den videre snak, men lad mig 
bare slutte dette her at sige, at vi ikke ved, hvordan det lander – men der er hårde forhandlinger på 
vej. 
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Selv om mange tænker, at der er vel mange genudsendelser og gamle film på tv, så er der til gengæld 
heller ikke nogen tvivl om, at der er mange følelser blandet ind i det her med tv. Vores opgave i 
bestyrelsen vil fortsat være at arbejde på, at der er noget til alle de medlemmer, der fortsat vil se tv – 
uanset om det blandes med streaming – og selvfølgelig til den bedste pris, vi kan opnå. 
 

Bredbånd 
Hvor tv-siden gav en del spekulationer, har det været helt anderledes med udviklingen på vores 
bredbånd. Internet til medlemmerne er fortsat den store succeshistorie, hvor vi bliver ved med at få 
flere og flere medlemmer på. Kurven går stadig opad – også selv med mange nye konkurrenter på 
markedet. Det er flot og mon ikke, at det er udtryk for, at vi gør noget godt.  
 
I den tid, hvor vi har været rigtigt mange, der arbejder hjemmefra, bruger nettet meget mere og også 
streamer tv i meget stor udstrækning, er det en ekstra fornøjelse at kunne konstatere, at vores net 
har klaret opgaven med bravur.  
 
Vi har måttet holde lidt igen med vores indsats for at vedligeholde og udvikle vores net – og det er 
udelukkende sket for ikke at ”forstyrre” alle dem, der har arbejdet hjemmefra. Den lidt lavere 
aktivitet på dette område, men i øvrigt også på vores markedsføringsområde, afspejler sig i vores 
regnskab, men mere om det senere.  
 
Vi fordoblede – som alle nok har opdaget – sidste år hastighederne til alle medlemmer. Men læg så 
også mærke til, at vi gør det uden at røre ved prisen. Den er stadig den samme, som vi fastsatte i 
2015/2016. Også her kan vi se, at der er grøde i markedet. Men indtil videre har vi altså ikke planer 
om at ændre vores gode priser, der har været de bedste på markedet længe. 
 
Men vær nu ikke nervøs: Vi hviler ikke på laurbærrene. 
Vi arbejder lige nu med en plan for yderligere udvikling af vores bredbånd, så vi senere kan tilbyde 
endnu højere hastigheder – også selv om vores overvågningssystemer viser, at der slet ikke er brug 
for det. Men den tid kan komme, og så er vi helt klar. 
 
Fra 2020 har vi ændret vores supportfunktion. Tidligere blev aften- og weekendsupporten varetaget 
af medarbejdere fra ASOM-net. ASOM-net er en paraplyforening for en række foreninger, og har 
både tv- og bredbånd – også altså også support. Men efter grundige undersøgelser valgte vi at 
trække denne del hjem. Det betyder, at folk, der ringer eller skriver om problemer udenfor normal 
arbejdstid møder en af vores lokale medarbejdere. Det betyder, at vi meget hurtigt får taget hånd 
om problemerne – og samtidig kan vi gøre det til en lavere omkostning.  
 
Vores supportfunktion gør det rigtigt godt – og der er al mulig grund til endnu en gang at pointere, at 
der noget, du synes ikke fungerer, som det skal, så er det bare at skrive på info@has.dk, henvende 
dig med en privat besked på Facebook, ringe eller komme op på kontoret. Det er mit helt klare 
indtryk, 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. Lad mig gøre det 
noget kortere i år med at konstatere: Vi udbygger fortsat – og vi tilstræber at være er med i alle de 
forskellige nye udstykninger, der er i vores forsyningsområde.  
 
Vi har også lige så stille sat gang i en ny medlemsfordel: Gennem et samarbejde med El-Service Nord 
tilbyder vi nu en professionel tyverialarm til vores medlemmer. Nu har det ikke været så relevant i 
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den sidste lange tid, hvor folk har været mere hjemme – enten for at arbejde hjemme eller fordi 
børnene ikke skulle i skole. Men det er værd at lægge mærke til, når vi nu forhåbentligt snart igen 
kommer mere ud.  
 
Lad mig slutte med lidt mere om fremtiden: I bestyrelsen glæder vi os – som alle andre – til at 
tingene kommer tilbage til en tilstand, der bare ligner noget fra før corona ramte os. Vi glæder os til 
at kunne lave møder for medlemmer, at holde generalforsamling på almindelig vis, at komme i gang 
igen med HAS-bio - og hvad vi nu ellers kan finde på. 
 
Som sædvanligt vil jeg slutte med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Også en tak 
til  

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


