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Bestyrelsen

Formand: Sten Andersen

Næstformand: Bent Maigaard

Kasserer: Marius Nielsen

Sekretær: Helle Holm-Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Andrijana Brinch

Willy Morgenstern

Søren Hjelm Nielsen



Medlemsstatus

• 473 medlemmer pr. 31.12.2021 på tv-
pakker og internet.

• 481 medlemmer pr. 16. april 2022  på 
tv pakker og internet

• 396 af medlemmer med tv

• 85 kun med internet

• Dækker ca.70% af alle huse i 
Sønderho. 



TV-pakker 
2021/22

• Streaming – Playmaker og Viaplay film 
og serier i alle 3 tv-pakker

• Playmaker – også på hjemadressen

• Viaplay film og serier – også på 
hjemadressen, blot der er en god 
Internet- forbindelse (100/20 eller 
mere).

• Tilkøb af TV2 Play stor pakke til 
favorabel pris, hvis man har mellem-
eller stor TV pakke. (59,- pr.måned)



• Opgradering af TV-pakker og højere 
internethastighed 

• Prisstigning på TV pakker og Copydan, 
må endnu engang komme, og det ses 
også ved alle andre udbydere. 

• Hastigheden på internettet stiger og 
der sker et prisfald på højeste 
hastighed. 

• Der er planer om at vores hastigheder 
på internettet stiger markant først i 
2023 uden prisstigninger.

TV-pakker og 
internet 
2021/22



Bestyrelsens 
fokus i 2022 og 
2023

• Opgradering af hovedstation, 
som kræver en større 
investering.

• Udskiftning af ældre modems i 
løbet af 2022, ældste og defekte 
først.

• Gode signaler til TV og internet 
Hjælp til installering af TV 

• Adgang til kompetente teknikere 



ASOM-net  

• 31 antenneforeninger hvor 25.000 er på 
TV og 45.000 medlemmer på bredbånd.

• Stabilt og konkurrencedygtigt internet

• Indhold af TV-pakker 

• Streaming TV og ”fritvalgs-kanaler” 



Masten 

Eksisterende mast fortsat aktiv.

Ny vejrstation opsættes i mast 
21. april af KK Partner, på vegne 
af Sønderho Havn



TV Fanø 

• Fungerer nu og findes i alle TV-pakker, 
så lang tid du befinder dig i Sønderho.

• Tv Fanø play vil i fremtiden være en 
del af vores tilbud, og vil ikke koste 
ekstra for os og jer. Forventes at være i 
luften ca. 01. maj i år.



Bestyrelsens 
mødeaktiviteter,  
og nye tiltag. 

• 9 bestyrelsesmøder 

• Skriftlig deltagelse i Foreningen af Danske 
Antenneanlægs  (FDA) landsmøde i 
november.

• Møder med ASOM-net og deltagelse i 
deres repræsentantskabsmøde.

• Installation af Krombacher system til 
billigere lokalisering af fejl.



Afslutning

Foreningens hjemmeside 

Tak til bestyrelsens medlemmer 

Tak til generalforsamlingen


