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Internet,  
efter generalforsamlingen 2012, hvor der ikke var flertal for at investere et større beløb for 
oprettelsen af vores eget Flimmer Internet, valgte bestyrelsen fortsat at arbejde hårdt for at 
kunne finde alternative løsninger for eget Internet med mindre kapitalbehov.   
Det viste sig, at det kunne lade sig gøre, hvis vi indgik samarbejde med en anden 
antenneforening. Vi har nu et samarbejde med Tune (og faktisk også Vindinge), der 
betyder, at vi deler CMTS. Vi har desuden fået en løsning hos Global Connect, hvor vi 
lejer HW-udstyr, i stedet for at købe. Disse to omstændigheder gjorde, at vores 
startomkostninger kunne reduceres betragteligt. 
 
Vi udarbejdede derfor et detaljeret budget, med disse forudsætninger, og så indkaldte vi til 
en ekstraordinær generalforsamling til d. 14. juni. 
Her blev bestyrelsens forslag vedtaget, med et budget på opstartsomkostninger på kr.  
177.000,-, og hvor forudsætningen var tilmelding fra 80 medlemmer. 
Det viste sig under implementeringen, at der var glemt en HW boks. Desuden viste det sig, 
at YouSee sender, sammen med alle deres TV og radio kanaler, støj på de frekvenser der 
skulle bruges til Internet, så vi måtte investere i nogle båndstop filtre. Desuden viste det 
sig, at tilslutningen fra medlemmerne har været noget større end budgetteret. 
Disse tre faktorer betød, at opstartsomkostningerne blev en del større end budgetteret, det 
endte nemlig på ca. 233.000,-  
 
Til gengæld betyder den større tilslutning en kortere tid, før investeringen er dækket ind. 
Det vil da også kunne ses i budgetforslaget lidt senere i dag, at vi allerede i år regner med 
at der kommer ca. 70.000,- tilbage til egenkapitalen. Næste år vil det stige til omkring 
125.000,-, så allerede om ca. 2 ½ år er investeringen hjemme. 
 
Vi har nu Internet til en yderst konkurrencedygtig hastighed og pris. Desuden kan vi udvide 
hastighederne med en mindre investering, hvis der opstår dette behov. 
 
Kvalitetsproblemer,  
jeg vil igen i år omtale, at der fortsat findes kvalitetsproblemer hos mange af vores 
medlemmer. Det er vores erfaring, at Flimmers del af anlægget har en rigtig fin kvalitet. 
Det er her vigtigt at forstå, at Flimmers ansvar er frem til fordelerboksen, og at det herfra er 
medlemmernes eget ansvar. 
 
Det er meget vigtigt at man har gode kabler og stik af god kvalitet. Vi ser eksempler, hvor 
de gamle ledninger fra Flimmers fordeler og ind i huset har været så dårlige, i grelle 
tilfælde, så signalet har været dæmpet 20 db.  
 



Man skal montere stik af god kvalitet, og man skal måske udskifte de gamle stikdåser, da 
ældre stikdåser måske ikke er beregnet til det frekvensområde der benyttes i dag.  
Hvis man har flere fjernsyn/optagere kan det anbefales, at man monterer en forstærker i 
god kvalitet ved første stik, og at man kun benytter fordelere af god kvalitet. 
 
Det er vigtigt, og bliver mere og mere vigtigt, at man har et antennesystem, der er tæt for 
indstråling af radiosignaler. Indstråling kan komme fra f.eks. kan det nye mobile bredbånd 
(4G), og fra Movia bussernes kommunikationssystemer.  
 
Jeg kan anbefale, at man kikker på min beretning fra sidste år, hvor jeg viser nogle rigtige 
og forkerte måder at samle stik, samt hvor der er en henvisning til en god Youtube video 
(<10 min), der viser hvordan man laver gode samlinger. Her er der også en reference til et 
servicefirma, som vi lavede en aftale med sidste år. 
 
Infokanal,  
som også kan ses af indkaldelsen, så foreslår bestyrelsen at nedlægge infokanalen. 
Da vi indførte YouSee 1. januar sidste år, blev det hurtigt klart for os, at det ville blive 
urimelig dyrt at få vores infokanal med som digital, da det kun var YouSee teknikere der 
måtte implementere dette, og deres pris var 35.000,-. 
 
Graffiti,  
endnu en gang samme situation som altid, der er igen en masse graffiti på 
hovedstationen, som vi så overmaler når vejret bliver til det. 
 
Visioner,  
Da vi jo nu har lysleder i hovedstationen, står vi rigtig godt rustet til fremtidens krav. Vi kan 
opgradere til hurtigere hastigheder, når det bliver nødvendigt, for en yderligere mindre 
investering. 
 
Vi i står bedre i næste forhandling med YouSee, da vi i fremtiden vil kunne modtage TV 
kanaler også fra andre leverandører i god kvalitet, via vores lysleder. Dette kræver dog en 
yderligere mindre investering.  
 
Vi vil kunne udvide foreningen til nogle andre boligområder i Havdrup, hvis de har et lille 
internt anlæg. Dette kan lade sig gøre med en mindre investering, og via lysleder mellem 
vores hovedstation og det andet boligområde.   
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