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Nu er det ikke så længe siden vi var her sidst, men der er dog sket lidt. 

Vi afholdt ekstraordinær generalforsamling i november for endelig 
godkendelse af vort nye navn AB-NET dette blev enstemmigt vedtaget. 

Vi havde egentlig bestemt os for at holde info-dage i efteråret men efter 
grundig overvejelse udsatte vi dette til foråret for at få så mange 
sommerhusejere i tale som muligt, nu sker det, vi afholder i ugen op til 
påske infodage i Jerup. Hulsig og Ålbæk alle dage fra 1500 til 1900. 

Vi har ikke siden sidste generalforsamling foretaget investeringer og der har 
ikke været større reparationer så alt i alt et roligt år. Som alle har bemærket, 
er der sket enkelte ændringer i sammensætning af hastigheder på 
internettet, bl.a. har vi nu fået 500 mbit som max hastighed, og vi arbejder 
videre for at finde muligheder for videre udvikling. 

Vi har i løbet af året haft enkelte udfald på tv-signalet, dette er ikke godt nok 
og vi er i konstant kontakt med leverandør for at undgå dette i fremtiden, 
det er aldrig i eget net det sker. 

 Når vi mister signal, er det muligt at se enkelte kanaler på kanal 61 - 64 og 
endelig er der Playmaker som en mulighed. 

Vi ser en stadig ændring af pakkevalg mod pakke 1, og fravalg af de 2 store 



pakker, dette er blevet mere markant efter den store stigning fra Viasat, 
som for øvrigt forventer en stigning over de næste 2 år på ca. 20 %. Det er 
en stigning der rammer alle udbydere af tv, uden at dette er nogen trøst. 

Medlemstal er stabilt omkring 1150 og internet opkoblinger på ca. 1050, det 
er desværre således, at vi i dag skifter leverandør af internet rimeligt ofte, 
dette giver en forholdsvis stor udgift, med at installere nye tilkoblinger. 

Vi mistede en kanal i efteråret, og har i stedet lagt Discovery Science ind, 
hvis der er andre forslag, modtages disse gerne, så kan vi få det med på 
generalforsamlingen næste år. 

Telefoni kører efter Evercalls udsagn fint uden de store problemer, antal 
abonnementer er rimeligt stabilt. 

Vi så gerne flere benytter sig af playmaker og frit valg, men det kommer 
stille og roligt. 

Vi har valg til bestyrelse, og der er ledige pladser så kom friskt. 

Til slut vil jeg gerne takke alle vores samarbejdspartnere for et fint og 
konstruktivt år. 

En stor tak til Karsten Hemmingsen og bestyrelse for et godt arbejde i året 
der gik. 

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

Mogens Brun 

Formand AB-NET 


