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Årsberetning 2010 – 2011 

 
Stævningen af Flimmer fra andelsboligforeningen Ørnesæde II. 
Flimmer blev ved retten d. 26 januar 2011 frikendt, hvilket betyder at vi nu har rettens ord for, at 
flimmer ejer udstyr, ledningerne, forstærkerne og fordelerne i andelsboligerne. 
Vi er blevet tilkendt en erstatning på kr. 20.000,-, vi har haft udgifter for ca. det dobbelte, + 
bestyrelsens timer og tabt arbejde (vi har jo alle arbejde ved siden af bestyrelsesarbejdet). 
 
Digitalisering, Aftalen med Stofa, som vi troede vi var tæt på, da vi indkaldte til ekstraordinær 
generalforsamling, gik desværre helt i vasken. 
Vi kunne ikke opnå en aftale, uden at binde os for mindst 5 år. Dette ville bestyrelsen ikke 
acceptere, set i lyset af hvor hurtigt mulighederne ændrer sig for tiden. 
 
Vi opgav først helt omkring årsskiftet, og bestyrelsen har derfor kikket os om efter alternativer. 
Og der er, og kommer endnu flere, alternativer.  
 
F.eks. er FDA (Forenede Danske Antenneforeninger), som vi jo er medlemmer af, i gang med at 
forhandle med firmaer for at linke alle interesserede antenneforeninger sammen i et 
landsdækkende netværk. 
Mulighederne her er så, at vi kan gå sammen med andre foreninger, og derved få en større vægt i 
forhandlinger med TV programudbyderne. 
Det vil også give mulighed for langt billigere internet, især hvis vi kan administrere selv. 
 
I mellemtiden har vi arbejdet på at lave en aftale med Boxer, så vores medlemmer derved kan 
vælge et større tilvalg af kanaler, som skal aftales med Boxer direkte, og med enten en boks, eller 
et kam kort fra dem. Dette vil kunne gøres fra alle vores pakker. 
Ved at vi har lavet en aftale, vil vi kunne få alle Boxers muligheder, men til en billigere pris. 
Denne aftale er klar indenfor få uger. 
Der vil blive arrangeret et orienteringsmøde, hvor Boxer kan komme og fortælle om mulighederne. 
 
Internet, Vi har også arbejdet med at lave en aftale med Global Connect, som vil betyde, at vi kan 
indføre og tilbyde meget billigere internet. Denne aftale er ikke helt på plads endnu, og vi kender 
ikke helt de priser vi vil kunne tilbyde endnu. 
 
Service, da vi opsagde kontrakterne med DKT, viste det sig, at der var nogle opgaver de havde 
udført for os fra forrige år, som ikke var blevet faktureret. Vi havde også nogle låne modtagere, 
som vi måtte købe, hvis vi ikke skulle lukke et par TV programmer. Især disse forhold har gjort, at 
vi er løbet en del over budget for sidste år. 
 
Grafitti, mønsteret fra sidste år gentager sig desværre; vi var fri for hærværk, indtil starten af 
vinteren, hvorefter vi så fik grafitti på det meste af hovedstationen.  
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