Haslev, den 30. juni 2022
Bestyrelsesnotat / pressemeddelelse
I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling afholdt i Odd Fellow Logen, d. 29. juni
2022, vil Haslev Antennelaug informere om resultatet og de kommende ændringer.
Bestyrelsen har det sidste år ligget i forhandlinger med henholdsvis youSee, DKTV på den ene
side og NORLYS/STOFA på den anden.
Dette har resulteret i nogle kontraktudkast som bestyrelsen har drøftet internt og med
leverandørerne, for at få den bedst mulige løsning tilbudt til medlemmerne af Haslev Antennelaug.
Resultatet blev, at bestyrelsen valgte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da
vurderingen var, at dette var en beslutning, som medlemmerne skulle have indflydelse på.
Til generalforsamlingen blev de fire mulige løsninger præsenteret.
1.
2.
3.
4.

Fortsætte med youSee og DKTV - ingen opgradering af anlæg.
Fortsætte med youSee og DKTV - løbende delvis opgradering af anlæg.
Ny kontrakt med youSee og DKTV - fuld opgradering af anlæg.
Ny kontrakt med NORLYS/STOFA - fuld opgradering af anlæg.

Løsning 1:
Denne gør ingen ændring, alt vil fortsætte som hidtil og priserne vil udvikle sig efter et forventeligt
genkendeligt mønster.
Dog vil der her ikke ske en opgradering af anlægget, som i visse områder af byen kan opleve høj
belastning og kapacitetsudfordringer i spidsbelastninger.
Derfor er det bestyrelsens vurdering, at denne løsning kun vil kunne holde i nogle få år, inden der
er behov for at lave en opgradering af anlægget alligevel - med de økonomiske konsekvenser
dette måtte få (mere oplyst under løsning 2).
Løsning 2:
Som løsning 1, så kendes her indhold og service. Dog vil der være behov for at opgradere
anlægget i etaper. Dette vil være med 100 % finansiering af Haslev Antennelaug og derfor et
meget omkostningstungt projekt, som forventes vil koste 12 mio. kr. excl. moms over 5 år.
Løsning 3:
Som løsningerne 1 og 2, så kendes her indhold og service. Dog har youSee her valgt at komme
med nogle prisreguleringer, så grundpakken ville skulle stige betydeligt.
Dog så vil youSee, ved dette tilbud, give en fornuftig rabat på opgraderingsomkostningerne, så
Haslev Antennelaugs egenbetaling kun ville blive lige over 4,5 mio. kr. excl. moms.
Løsning 4:
NORLYS/STOFA har igennem forhandlingerne vist stor vilje til at få Haslev Antennelaug tilbage
som kunder. Den store opgradering af anlægget tilbage i 2008-2010 blev gennemført af STOFA.
Denne løsning giver nogle ændringer på programfladen. Den mest markante er tilbagekomsten af
DISCOVERY kanalerne til anlægget. Så her vil man kunne se Kanal 4, 5, 6, 9, Eurosport 1, 2, TLC
samt alle de andre kanaler som DISCOVERY har tilgængelige.
Dog byder det også, at det ”bland selv” koncept som youSee har leveret forsvinder - og dermed
også muligheden for at have f.eks. Netflix og Disney+ som en del af ens tv-pakke.

Yderligere så vil youSee boksen forsvinde –NORLYS/STOFA har dog udviklet en ny app, som
bestyrelsen har testet af i en periode, som kører på enten Google Android/Chrome TV eller Apple
TV. Bestyrelsen fremviste en Chrome TV med app for visualisering af brugervenligheden af
løsningen og sammenligneligheden med youSee boksen.
Udover dette, så har NORLYS/STOFA valgt at komme med en opgraderingspris, hvor Haslev
Antennelaugs egenbetaling kun beløber sig til 1 mio. kr. excl. moms.
Udover dette, så kommer der også en masse ekstra økonomiske fordele i denne løsning.
Kort så ville de forskellige løsninger have følgende økonomiske konsekvenser.
Løsning 1: Fastholdelse af nuværende kontingent med de årlige prisstigninger.
Løsning 2: Over 5 år skal der investeres i opgraderinger af anlægget - og dette vil give en forventet
kontingent stigning på 850 kr. pr. medlem/år.
Løsning 3: Her vil et godt tilskud fra youSee hjælpe, men trods dette så vil det resultere i en
forventet kontingent stigning på 320 kr. pr. medlem/år.
Løsning 4: NORLYS/STOFA har virkelig set mulighederne i Haslev Antennelaug - og deres
samlede løsning vil resultere i et kontigent overskud på 460 kr. pr. medlem/år.
Dog så vil det samlede resultat over 5 år for alle løsninger være variable, da antallet af medlemmer
og eventuelle ukendte omkostninger kan ændre i de nuværende budgettal.
Yderligere, så vil bestyrelsen se på muligheder for at kunne tilbyde andre goder til foreningens
medlemmer - og dette vil også kunne ændre på de enkelte års resultater.
Og der vil være behov for opbygning af en økonomisk buffer, da det ikke er sikkert, at om 7-10 år
så får vi et lige så fordelagtigt tilbud som denne gang - og Haslev Antennelaug derfor selv skal
finansiere en fremtidig opgradering.
Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen var godkendelse af løsning 4 som den fremtidige
indholds- og serviceleverandørløsning.
Generalforsamlingen blev også gjort opmærksomme på, at ved en eventuel forkastelse af
bestyrelsens indstilling, så ville løsning 1 blive, indtil bestyrelsen kunne genforhandle de
fremsendte kontrakter og indkalde til ny generalforsamling.
Generalforsamlingens afstemning gav resultatet 22 for, 6 imod og 3 undlod at stemme.
Dermed blev løsning 4 godkendt og Haslev Antennelaug har opsagt indholdskontrakt med youSee
pr. 30. juni 2022 og service kontrakt med DKTV pr. samme dato.
I efteråret 2022, vil NORLYS/STOFA og Haslev Antennelaugs bestyrelse gennemføre flere
planlægningsmøder for hele processen.
Og nærmere oplysninger om ophør af youSee produkterne, samt tilgængeligheden af
NORLYS/STOFA vil komme, så snart det er endelig planlagt.
Vi forventer skiftet gennemføres i foråret 2023.
Der vil løbende blive opdateret på hjemmesiden www.haslevantennelaug.dk med
projektinformationer, når der kommer nogle, dog så vil der grundet sommerferien, ikke komme
mere detaljerede oplysninger op end denne.
På bestyrelsens vegne
Thomas Westermann
Formand
Haslev Antennelaug

