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Antenneforeningen Af 1986 tager forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer. 
Forsidefoto: iStock

Kære læser og medlem af 
Antenneforeningen af 1986

Når du tager på sommerferie, kan du selvfølgelig tage 
din tv-pakke med. Hent app’en ’YouSee Tv & Film’, så 
har du adgang til tv-kanaler og streamingtjenester i 
din tv-pakke. Du kan også se tv og streamingtjenester 
via din pc. 
Du kan bruge både app og pc i sommerhus, camping-
vogn og i hele EU, så selvom du måske slapper af ved 
en pool eller i forteltet, så kan du snildt følge med i 
Tour de France m.m. På vores hjemmeside har vi net-
op nu en lille nyhed om denne mulighed. Her finder du 
et par links til YouSees hjemmeside med mere info.

Foreningen har netop afholdt sit årlige repræsentant-
skabsmøde. Her blev jeg valgt som formand, hvilket 
jeg takker meget for. Jeg har ganske vist allerede 
siddet som formand siden efteråret 2018, men er altså 
nu blevet valgt for første gang. Jeg ser derfor frem 
til samarbejdet med den øvrige bestyrelse og med 
administrationen som har fået ny forretningsfører, Per 
Rokkedal. Han har mange år i teleindustrien bag sig, 

så han kender de vilkår og det marked, Antennefor-
eningen af 1986 arbejder i. Per begyndte i maj, men 
både jeg og den øvrige bestyrelse glæder os til samar-
bejdet. Du kan læse mere om Per i dette blad. 

Her kan du også læse om forårets brugerundersøgel-
se. Næsten 1.000 medlemmer svarede på et spørge-
skema om alt fra Bredbåndsnyt til tv-boks. Det er jeg 
virkelig taknemmelig for, for det gør resultatet meget 
troværdigt. 

God sommer til medlemmerne i AF86.

Dan Norén
Bestyrelsesformand, Antenneforeningen af 1986
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Det er sundt at finde ud af, om man har det godt. 
Så det gjorde antenneforeningen først på året, da et 
spørgeskema skulle tage temperaturen på foreningens 
produkter. 

I spørgeskemaet blev der spurgt til Bredbåndsnyt, 
Håndbogen, hjemmesiden og til tv-boks og bland 
selv-tv. Både foreningens bestyrelse og administrati-
onen ønskede at vide, hvad I synes om de produkter, 
der bliver udgivet, og hvad I synes om bland selv-tv og 
tv-boks. 

”Vi ville gerne vide, om vi kan blive bedre. Vi udgiver 
nogle trykte magasiner og har en hjemmeside, og de 
skal jo helst leve op til medlemmernes forventninger 

og behov,” siger Dan Norén, bestyrelsesformand i 
AF86. ”Derfor valgte vi, blandt andet på opfordring fra 
repræsentantskabet, at sætte en spørgeskemaunder-
søgelse i søen, så vi kunne danne os et overblik over 
tingenes tilstand”.

Med næsten 1.000 besvarelser har foreningen da også 
et særdeles solidt grundlag at konkludere på og til at 
kunne arbejde videre med.

”1.000 svar er et meget højt tal, og det er vi både glade 
og taknemmelige for,” siger formanden, der ikke bare 
er tilfreds med antallet af svar. Også den fine opbak-
ning til foreningens udgivelser er meget tilfredsstillen-
de.

AF86 gennemførte i foråret en stor spørgeskemaundersøgelse blandt de 20.000 medlemmer. Den viste stor tilfredshed med Bredbåndsnyt, 
Håndbogen og hjemmesiden.

I er glade for jeres 
antenneforening
Først på året svarede næsten 1.000 medlemmer på et spørgeskema fra AF86. Resultatet viser, 
at I er godt tilfredse med foreningen.

Tekst: Martin Kristiansen Illustrationer: Surveymonkey
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”Det virker oplagt, at man gerne vil have et hurtigt og 
nemt overblik over, hvad der lige rører sig omkring 
tv og internet, og at man med tips og tricks får nog-
le enkle vejledninger for eksempel til at forbedre sit 
internetsignal,” siger Dan Norén. I undersøgelsen bru-
ger medlemmerne ord som informativt, spændende og 
væsentligt om Bredbåndsnyt.

Også Håndbogen er der tilfredshed med. 62 pct. 
læser den, når den hvert efterår omdeles sammen 
med Bredbåndsnyt, og den kaldes også informativ og 
væsentlig. 

Også hjemmesiden skaber tilfredshed blandt medlem-
merne. Under 3 pct. synes, det er svært eller meget 
svært at finde rundt på hjemmesiden, mens 30 pct. 
synes hverken eller. Til gengæld mener over 60 pct., 
at det er nemt eller meget nemt at finde rundt. Resten 
’ved ikke’.

Når medlemmerne er inde på hjemmesiden, er det 
især driftstatus, kontakt og åbningstider, foreningens 
produkter og tips og tricks, der ledes efter. 

”Det er også et godt resultat, for det viser, at hjemme-
siden blev sat rigtigt sammen, da den gik i luften sidste 
vinter,” siger Dan Norén. ”Dengang brugte vi forskel-
lige statistikker og interviews til at finde udaf, hvad 

77 pct. er tilfredse med Bredbåndsnyt Blot tre pct. synes, det er svært at finde rundt på AF86’ hjemmeside. 
60 pct. mener det er nemt. 

”I medlemmer er generelt rigtig godt tilfredse med de 
produkter vi har – altså Bredbåndsnyt, Håndbogen og 
hjemmesiden. Det er et rigtig flot billede, der tegner 
sig,” siger Dan Norén.

”Vi valgte også at spørge til tv-boks og bland selv-tv, 
da det er produkter, der ikke er slået så meget igen-
nem blandt vores medlemmer, men det er produkter, 
vi synes giver nogle fine muligheder for at få tv som 
man selv vil have det. For eksempel kan man jo nu 
blande både sit  Netflix- og sit HBO-abonnement ind i 
sin tv-pakke. Man sparer udgiften til Netflix og HBO, og 
tv-pakken bliver ikke dyrere.”

Stor tilfredshed med Bredbåndsnyt
Undersøgelsen viser blandt andet, at 75 pct. af med-
lemmerne læser i Bredbåndsnyt og at 77 pct. af disse 
er tilfredse eller meget tilfredse med bladet. 21 pct. er 
’hverken eller’, når det gælder tilfredshed med Bred-
båndsnyt, mens blot ca. 2 pct. er utilfredse.

”Det er jo meget flotte tal. At tre ud af fire læser vores 
blad, og at der nærmest ingen utilfredshed er med bla-
det, må siges at være meget tilfredsstillende,” kommer 
det fra Dan Norén.

Det er især de korte nyheder og tips og tricks, der 
bliver læst. Det overrasker ikke formanden. 

Synes du, det er nemt eller svært 
at finde rundt på hjemmesiden?
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”Det er ikke op til mig at sige, om 30 kr. om måneden i 
leje af en tv-boks er dyrt for den enkelte. Jeg synes, vi 
har en god pris på leje af tv-boks, og så synes jeg, det 
åbner for nogle fede muligheder, for eksempel bland 
selv-tv,” siger Dan Norén og påpeger, at man også kan 
få bland selv-tv uden tv-boksen, men så skal man have 
et kort i sit tv, og det kræver for de fleste en engangs-
investering på ca. 300 kr. til en kortlæser til tv’et. 

Heller ikke bland selv-tv er noget, medlemmerne i 
AF86 har taget til sig for alvor. Kun 11 pct. benytter 
sig af muligheden for selv at vælge sine tv-kanaler og 
måske endda blande Netflix ind i sin tv-pakke og spare 
den månedlige udgift til Netflix – uden at tv-pakken 
bliver dyrere. En mellempakke koster 345,00 kr. uanset 
om det er med bland selv eller ej, en fuldpakke koster 
470,00 kr. – bland selv eller ej. 

”Jeg håber virkelig, at flere vil tage bland selv-mulig-
hederne til sig og selv bestemme over deres tv-kanaler 
og streamingtjenester,” siger bestyrelsesformanden. 
”En fjerdedel af medlemmerne synes, det er dyrt at 
have bland selv-tv, mens mere end halvdelen af med-
lemmerne synes, at det er nemt og overskueligt”.

medlemmerne brugte hjemmesiden til, og derfor blev 
den nye hjemmeside indrettet på disse ønsker.”

En funktion på hjemmesiden er, at man kan skifte 
tv-pakke og internethastighed. Hjemmesiden har elek-
troniske blanketter, så man døgnet rundt, året rundt 
kan bestille en ændring af tv-pakke og internethastig-
hed. Den er der flere og flere, der benytter sig af.

”Det er en mulighed, der fungerer nemt og enkelt,” 
siger Dan Norén. ”Hele 82 pct. synes, det er nemt eller 
meget nemt at skifte pakke og internethastighed. Kun 
3 pct. synes, det er svært.”

Nemt, billigt, vigtigt 
I undersøgelsen spørges der også til tv-boks og bland 
selv-tv. Ingen af disse produkter er for alvor slået igen-
nem i foreningen, og derfor ønskede bestyrelsen at 
vide, hvorfor. Blandt bestyrelsesmedlemmerne i AF86 
ses både tv-boks og bland selv-tv som en rigtig god 
måde at få meget mere indflydelse på, hvad man selv 
vil se og ikke mindst hvornår.    

22 pct. har tv-boks, og de synes, det er både nemt og 
billigt og vigtigt. Blandt dem, der ikke har tv-boks, 
svarer de fleste, at de enten synes, det er dyrt eller 
unødvendigt. 

Hele 80 pct. synes, det er nemt at skifte tv-pakke og internethastig-
hed på AF86’ hjemmeside. 

Medlemmer med en tv-boks synes, det er nemt, billigt og vigtigt at 
have tv-boks.

Hvilke af følgende udsagn er kendetegnene for tv-boks? 
(Sæt gerne flere krydser)
Answerede: 193    Skipped: 743
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Badehotellet, X Factor og Bedrag kan stadig samle 
hele familien foran tv-skærmen i den bedste sende-
tid. I gennemsnit bruger hver dansker 7 timer og 16 
minutter på medier hver dag, og en tredjedel af tiden 
bruger vi på traditionelt tv, eller flow-tv, som det også 
kaldes, og det er dermed danskernes foretrukne me-
die. Det viser den årlige medieudviklingsrapport fra DR 
Medieforskning.
Generelt ser vi dog mindre traditionelt tv end tidligere, 
og i det hele taget bruger vi ½ time mindre om dagen 
på medier end for et år siden.

”Streaming er med til at sænke vores tidsforbrug. Dels 
fordi det tager kortere tid at streame et program end 
at se det med indlagte reklamer. Dels fordi traditionelt 
tv har gjort det til en videnskab at føre seerne eller 
lytterne fra ét program til det næste. Der er aldrig na-
turlige slutpunkter, og derfor bliver vi typisk hængende 
længere tid, når vi ser flow-tv og hører radio frem for 
streaming og podcast”, forklarer Dennis Christensen, 
der er leder af DR Medieforskning.

Traditionelt tv dominerer stadig danskernes medieforbrug. Men vi flytter en større del af vores 
medieforbrug til internettet, og den digitale vækst sker primært ét sted: Streaming. Det gæl-
der særligt de unge, der streamer mere end dobbelt så meget, som de ser traditionelt tv. Men 
hele befolkningen streamer mere end før, og næsten halvdelen af danskerne streamer film 
hver uge. Det viser den årlige medieudviklingsrapport fra DR Medieforskning.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Vil streaming skubbe traditionelt tv ud af billedet?

Ikke kun de unge streamer mere og mere. Hele befolkningen streamer mere end før. Mere end halvdelen af os streamer film hver uge.  
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Især de unge streamer
Medieudviklingsrapporten viser, at vores medieforbrug 
bliver stadig mere digitalt, og det er især streaming, 
der trækker os over på de digitale platforme. Vi tjekker 
nyheder i venteværelset, ser film i toget og følger vores 
yndlingsprogrammer, når det passer os. Især de unge 
har rykket deres medieforbrug til streaming. 
Mens tv-seere her hjemme generelt ser dobbelt så 
meget traditionelt tv, som vi streamer, ser det omvendt 
ud blandt de 15-29-årige. De unge bruger dobbelt så 
meget tid på at streame som på at se traditionelt tv. 
Det betyder dog ikke, at traditionelt tv helt vil forsvinde 
i fremtiden, vurderer Dennis Christensen. 
”Traditionelt tv kan noget, streaming ikke kan. For 
mange giver det værdi at se fodboldkampe, store 
shows, nyheder eller høre Mads og Monopolet, når det 
bliver sendt”. 
’Tidsligheden’ har betydning, og det giver en fælles-
skabsfølelse at opleve noget på samme tid som andre. 
Så i forhold til flow-tv og streaming er fremtiden ikke 
’enten eller’, men ’både og’, siger lederen af DR Me-
dieforskning.
Ud over tv-streaming har sociale medier, gaming og 
streaming af musik også snuppet noget af den tid, vi 
tidligere brugte på at se traditionelt tv. 

Vælg Netflix og 10 andre 
streamingtjenester
Med en Bland Selv-løsning kan du selv vælge, hvil-
ke tv-kanaler og streamingtjenester du vil have i din 
tv-pakke. YouSee har et stort udvalg af alle de bedste 
streamingtjenester som Netflix, HBO Nordic, Viasat 

Vil streaming skubbe traditionelt tv ud af billedet?
Mest populære streamingtjenester i 
1. kvartal 2019

•  Viaplay Film inkl. Viaplay

•  HBO Nordic

•  NatGeo+

•  Netflix

•  Dansk Filmskat

Mest sete serier i 1. kvartal 2019

•  The Walking Dead (Xee)

•  Game of Thrones (HBO Nordic)

•  Sunday (Xee)

•  The Good Doctor (Xee)

•  Vikings (HBO Nordic)

•  Gurli Gris (DR og Nickelodeon)

•  31 (Xee)

Funny facts om Bland Selv

•  3 ud af 4 kunder, som har blandet, har valgt én eller 
flere streamingtjenester.

•  Størstedelen blander direkte via deres tv-boks.

•  De fleste blander mellem kl. 19-21, hvor de alligevel 
sidder foran tv’et.

•  Siden lanceringen af Netflix i Bland Selv er der man-
ge, som har valgt en større Bland Selv-pakke.

•  Hver måned er der mere end 30.000, som blander nyt 
indhold i deres Bland Selv-pakke.

Film og C More, så har du altid adgang til en lang ræk-
ke programmer inden for nyheder, sport, kultur, film, 
serier og meget mere. 

Du kan frit udskifte dine kanaler og streamingtje-
nester, når det passer  – uden det koster ekstra, og 
det er ikke dyrere at have bland-selv end at have en 
’almindelig’ tv-pakke. 
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Dropbox hæver prisen

Tjenesten, Dropbox, hvor du kan opbevare dine filer på nettet, stiger i pris. Deres mellemabonnement går 
fra 99 dollars om året til 120 dollars om året. Til gengæld får brugerne mere opbevaringsplads. Det såkaldte 
Dropbox Plus-abonnement har hidtil haft 1TB i plads, det hæver Dropbox nu til det dobbelte. 
De nye funktioner i Dropbox Plus er, at du kan flytte forældede filer fra com-
puteren til skyen via Dropbox Smart Sync. Så kan du fortsat have en kopi, blot 
ikke længere lokalt på computeren.
De tilføjer også Dropbox Rewind, der gendanner slettede og ændrede filer og 
foldere. Dette for hele kontoen og op til 30 dage tilbage i tid.
Når Dropbox sender en mail om nyhederne, så er det nuværende Dropbox 
Plus allerede blevet opgraderet med de nye funktioner, og klar til den nye 
pris ved næste afregning.

DR’s EU-dækning skal være hurtigere

DR styrker henover sommeren EU-dækningen med en ny kor-
respondent og digital satsning i Bruxelles. Det skriver DR i en 
pressemeddelelse. 
”Vi skal i endnu højere grad, end vi gør det nu, dække de væsent-
lige sager, der er på vej gennem EU-systemet. Hvis vi primært 
dækker sager og forslag, når de er blevet vedtaget, giver vi ikke 
folk mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Samtidig 
skal vi i højere grad være til stede både i Europa og Danmark og 
lave EU-journalistik til både radio, tv og digitale platforme dér, hvor 
konsekvenserne af den førte EU-politik mærkes og opleves, siger Udlandschef i DR Nyheder, Johan Engbo.
Nyhedsreporter i Bruxelles med særligt fokus på digitale platforme bliver fra 1. september 2019 Per Bang 
Thomsen. Siden 1. januar har han haft til opgave at dække EU digitalt med fokus på valget til Europa-Parla-
mentet i maj.
”Denne opgave har Per løst med meget stort engagement og sikker hånd og med stor betydning for vores 
EU-dækning på dr.dk. Han har både været i Bruxelles og med til samlinger i Strasbourg. Det har medført et 
meget skarpt nyhedsfokus og hurtigt udkomme med vigtige historier,” siger Johan Engbo.
DR’s mangeårige EU-korrespondent i Bruxelles Ole Ryborg fortsætter som hidtil.

Rød blok vil aflyse at skære i DR

De to partier, der har tegnet mediepolitikken under den borgerlige regering, Libe-
ral Alliance og Dansk Folkeparti, har fået dårlige valg. Nu vil det nye røde flertal 
tage et opgør med deres mediepolitik. Det er meldingen fra medieordførerne i 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, skriver Politiken.
”Når jeg ser på de kulturpolitiske meldinger, er der enighed om at få justeret og 
ændret i den medieaftale, der er lavet,” siger Socialdemokratiets næstformand, 
kultur- og medieordfører Mogens Jensen.
Det er først og fremmest besparelserne på DR og public service, som partierne vil 
se på, men også public service-puljen og etableringen af en ny tv-kanal er i spil.
Ud over at styrke DR og public service er der i rød blok enighed om, at Radio24syv 
skal have en redningskrans. S, R og SF mener, at man skal køre videre med den 

dab-model, som den afgående regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede at udbyde, kort før stats-
minister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg.

Kort Nyt

Foto: iStock
Foto: Socialdemokratiet

Foto: iStock
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Stream spil på TV, og spil uden konsol

Googles spilstreaming kommer til Danmark i år. Det betyder, at spil kan spil-
les via Chromecast Ultra på det almindelige TV. Det skriver recordere.dk.
Google Stadia er Googles spilstreaming, gaming uden konsol. Spillet bliver 
streamet til en medieafspiller, som kan være en Chromecast Ultra eller 
andre understøttede enheder. Der kan også spilles med fra smartphone og 
tablet. Med Chromecast Ultra kan kvaliteten blive høj, op til 4K HDR i 60 FPS, 
frames per second.
Det bliver muligt fra november 2019 til en pris på 69 kr/måned. Det er 
Pro-udgaven af Stadia der giver adgang til streaming i 4K HDR med 5.1 surround-lyd. I Pro-udgaven vil der 
både være adgang til et voksende udvalg af gratis spil ud over tilkøbte spil.
Til næste år vil der også komme en gratis udgave, hvor kvaliteten begrænses til streaming i full HD 1080P 
med stereolyd. Her skal alle spil dog købes til.

DR relancerer streamingtjeneste

Indtil nu har brugerne kunnet se DR’s programmer på nettet 
på tjenesten DRTV. Denne tjeneste relanceres i efteråret med 
en forpremiere i juni. 
Det bærende element i opdateringen er det visuelle design, 
skriver DR på deres hjemmeside.
Det visuelle løft vil være det, brugerne først kommer til at 
lægge mærke til, ifølge Troels Hauch Tornmark, der er Pro-
duct Manager på DRTV.
”Vi har lavet en ny og mere levede måde at inspirere folk til at se vores indhold. Og hvis du bruger tjenesten 
med login, vil du også opleve, at indholdet bliver præsenteret mere relevant for dig, hvor du eksempelvis nemt 
vil kunne se videre på det program, du måske ikke nåede at se færdigt aftenen før.”
Ønsker du ikke at bruge et login, så kan du sagtens bruge DRTV uden. Men med et login vil du altså nu kunne 
oprette en profil, der gør oplevelsen på DRTV langt mere målrettet dit personlige tv-forbrug, skriver DR.

Dansk serie er mest sete på Netflix

Den danske sci-fi serie, The Rain, er den mest sete serie på streaming-tjenesten Netflix, som oprindeligt er på 
et andet sprog end engelsk. Den er set 30 mio. gange af brugerne på Netflix.
”Vi føler os meget priviligerede over at kunne fortsætte vores gode samarbejde med Netflix,” lyder det fra seri-
ens producer, Christian Potalivo, og manuskriptforfatter, Jannik Tai Mosholt, i en pressemeddelelse.  

Det er muligt at se The Rain med et engelsk lydspor. 
Her er talen indtalt på engelsk, i mange tilfælde af 
skuespillerne selv. Talen er på den måde tættere 
på den oprindelige end ved almindelig ’dub’. Serien 
udkom med anden sæson tidligere på året og har nu 
fået en tredje. 
”Vi har altid set det som en historie over tre sæsoner 
og sigter efter at give karaktererne i showet en intens 
rejse i vores sidste sæson, samtidig med at vi vil give 
seerne den store finale, de fortjener, og som vi altid 
har villet fortælle,” lyder det fra skaberne af The Rain. 
Den tredje også sidste sæson vil få seks afsnit.

Kort Nyt

Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Foto: Google Stadia

Foto: Netflix
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Med start fra sæsonen 2019/2020 får YouSee eksklu-
sive rettigheder til at vise halvdelen af Premier Le-

ague-kampene på tv via kanalen Xee, som alle YouSe-
es tv-kunder har adgang til. Den resterende halvdel af 

Premier League rykker til Xee

Der er meget at tage højde for, når du køber nyt tv. Størrelse, opløsning, lyd og energiforbrug er nogle af dem. 
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Premier League-kampene vises eksklusivt på Nordic 
Entertainment Groups kanaler TV3+ og TV3 MAX. Som 

en del af aftalen får kunder, 
der har adgang til Viaplay 
Sport, også mulighed for at 
se Premier League-kampe-
ne fra Xee. Aftalen betyder 
derfor, at nogle af de bedste 
fodboldoplevelser på dansk 
tv vil nå bredt ud til dansker-
ne.
”Vi glæder os utrolig meget 
til dette helt nye og meget 
spændende samarbejde. 
Med nogle af de bedste hold 
i verden og fantastiske dan-
ske spillere som Christian 
Eriksen og Kasper Schmei-
chel er det ikke underligt, at 
danskerne elsker engelsk 
fodbold. Fra august i år 
og tre år frem vil Xee blive 
hjemsted for en række af de 
helt store engelske fodbold-

opgør, og det glæder vi os virkelig til at kunne tilbyde 
vores kunder,” siger Christian Morgan, mediedirektør 
i YouSee.
”Vi er glade for at udvide vores samarbejde med 
YouSee og ser frem til at give deres kunder de største 
oplevelser fra verdens stærkeste klubturnering. Sam-
tidig er det glædeligt, at vi fortsat kan tilbyde Viaplays 
kunder alt det bedste fra Premier League,” siger Kim 
Poder, CCO Nordic Entertainment Group og CEO Nor-
dic Entertainment Group Denmark.
For at give danskerne den bedst mulige dækning af 
kampene indeholder den nye aftale også et produkti-
onssamarbejde relateret til Xees dækning af Premier 
League-kampene. Produktionssamarbejdet betyder, 
at YouSee køber produktioner af relevante program-
mer relateret til kampene, herunder kommentering af 
kampene, studiedækning og magasinprogrammer, af 
TV3 Sport.
Som led i aftalen køber YouSee sportsproduktioner 
fra TV3 Sport med kendte navne som Peter Grønborg, 
Jan Mølby, Carsten Werge, Per Frimann, Stig Tøft-
ing, Martin Jørgensen, Peter Kjær, Jesper Grønkjær, 
Niels-Christian Frederiksen mfl.

Premier League rykker til Xee

Fakta om Premier League hos NENT / Xee:

• 20 hold - 38 runder - 380 kampe pr. sæson

• 2232 kampe kan vises live på Xee, TV3+ eller TV3 Max

• 2116 kampe vises på Xee

• 2116 kampe vises på TV3+ eller TV3 Max

• 2232 kampe vises live på Viaplay
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Til tonerne af Midsommervisen blev dette års repræ-
sentantskabsmøde i Antenneforeningen af 1986 sun-
get og spillet i gang. Det blev et møde, der i høj grad 
handlede om den forrygende tilvækst og foreningens 
gode økonomi på trods af, at det har været et omskif-
teligt år. 

Vi er non-profit 
Formand Dan Norén bød velkommen til de nye bo-
ligafdelinger, som har valgt at tilslutte sig AF86. På 
baggrund af det stigende antal medlemmer er det 
lykkedes at sænke priserne igen i år.
”Vi vil arbejde med at sikre fair priser, god service og 
sikker drift, men det er vigtigt at huske på, at vi er 
non-profit,” fortalte Dan Norén repræsentantskabet.
Det er derfor kun fair, at overskuddet fra 2018 kommer 

medlemmerne til gode i 2020. Her falder driftsbidraget 
med 27,5 pct. Det vil sige, at hver husstand skal betale 
5,46 kr. mindre om måneden.

Udskiftning på posterne  
Undervejs i sin beretning for det forgangne år kun-
ne bestyrelsesformand Dan Norén berette om for-
mandsskiftet i starten af året. Han fik lov at overtage 
formandsposten efter Hugo Thuge, som forlod posten 
kort tid efter sidste års repræsentantskabsmøde. Dan 
Norén har efter et år på posten valgt at genopstille 
som formand, og han blev på mødet valgt af et en-
stemmigt repræsentantskab.
”Husk det er kun for ét år, venner,” lød det fra Dan 
Norén, der synes, at det forgangne år har været både 
hårdt og sjovt. Året har nemlig budt på forhandlinger 

Dan Norén tager et år mere som formand for den voksende Antenneforening, som igen i år 
kan sænke priserne til gavn for kunderne.  

Tekst: Martin Kristiansen

Dan Norén tager et år mere på formandsposten 
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med YouSee og udskiftning af foreningens forretnings-
fører.
På mødet fik repræsentantskabet mulighed for at hilse 
på AF86’s nye forretningsfører Per Rokkedal.
Der var lutter opbakning til beretningen, regnskabet 
og budgettet. Der var genvalg til alle på bestyrelsespo-
sterne; Claus Hansen, Torben Riedel, Trygvi Streym-

nes, Per Seirup, Roan Blichfeldt bevarede alle deres 
pladser i bestyrelsen. 

Der var også genvalg på suppleantposten til Per Mo-
gensen, mens der blev budt velkommen til Charlotte 
Birkved fra boligafdelingen Askerød i Greve, som ny 
suppleant i bestyrelsen.  

Dan Norén tager et år mere på formandsposten 

Hele bestyrelsen samlet (fra venstre mod højre): Charlotte Birkved, Torben Riedel, Roan Blichfeldt, Claus Hansen, Trygvi Streymnes, Dan 
Norén, Rutger Vagnild, Steen Kevings, Per Seirup, Villy Sørensen, Karin Engraf, Per Mogensen 
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En ny mand har sat sig i stolen som forretningsfører 
for Antenneforeningen af 1986. Per Rokkedal kommer 
med mange års erfaring fra tele- og it-sektoren, og 
han har dermed et klart blik for foreningens fremtid. 
Vi har stillet den nye forretningsfører nogle spørgsmål 
om hans baggrund og forventninger til stillingen.

Hvad er din baggrund?
Jeg har en baggrund fra Tele- og IT-sektoren, hvor jeg 
har arbejdet med forretningsudvikling, digitalisering, 
projektledelse og ledelse i både danske og internati-
onale virksomheder. I den forbindelse har jeg i bl.a. 
TDC og Stofa været involveret i udvikling af fibernet, 
internet- og mobiltjenester, samt udvikling af pro-
duktkoncepter indeholdende internet, mobil og TV til 
privatkundemarkedet i Danmark.

Hvorfor har du søgt stillingen?
Jeg synes, det er en spændende udfordring at være 
med til at udvikle antenneforeningen og fortsat sikre et 
varieret udbud af TV, internet og IT relaterede services, 
hvor kvalitet, service og pris er konkurrencedygtig i 
forhold til de mange alternativer, der er og kommer i 
fremtiden.

Hvilke muligheder ser du for 
antenneforeningen i de kommende år?
Der sker lige nu en stor udvikling inden for antennefor-
eningens område. I takt med den øgede digitalisering 
i samfundet er behovet for en sikker og stabil inter-
netforbindelse stigende, ligesom kravene til hastighed 
skærpes i takt med, at familierne anskaffer sig mere 
og mere udstyr (enheder) og aktivt udnytter forskellige 
on-line streaming- og spiltjenester.
Samtidig er der et opbrud i den måde indhold (TV og 
film) distribueres på. Tidligere tider med forholdsvis 
få udbydere og distribution i en fast pakkestruktur, 
afløses nu i stigende grad af fleksible individuelle valg 
af kanaler og streaming tjenester.

På streaming området er Netflix førende, men der 
kommer hele tiden nye udbydere til. Flere af de helt 
store internationale virksomheder som Disney, AT&T/
Time Warner, Comcast, Amazon, Apple, Facebook og 
Google har investeret kraftigt i både indhold og distri-
bution, så vi vil helt sikkert se både en øget konkur-
rence og kamp om at være forbrugernes foretrukne 
indgang til underholdning og andet indhold.
I de kommende år vil antenneforeningen således 
skulle udvikle og tilpasse sig den øgede konkurrence 
og navigere sikkert i det stigende udbud af kanaler og 
streaming muligheder. Samtidig vil også mere og mere 
indhold, der i dag er tilgængelig fra flere forskellige 
udbydere, fremover kun være tilgængelig på producen-
tens egen ”kanal”. I forhold til vore medlemmers inte-
resse og ønsker, bliver det derfor vigtigt, at vi fortsat 
har tilgang til det indhold medlemmerne ønsker.
bel TV, der sælger routere, for mere viden.

Per Rokkedal er ny forretningsfører i Antennefor-
eningen af 1986. 

Tre hurtige til AF86’ 
nye forretningsfører
Der er en ny mand i spidsen for Antenneforeningen af 1986. 
Her fortæller han om sin baggrund og sine forventninger til jobbet.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: Per Rokkedal
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AF86 og YouSee har sammen besluttet at lukke servicebutikken, der 
havde åbent hver torsdag eftermiddag, i administrationen i Glostrup

Nyt om foreningen

Antenneforeningen af 1986 har igen i år nedsat det 
månedlige driftsbidrag. Det er i år på 19,88 kr. om 
måneden. Fra 2020 nedsættes det igen, denne gang til 
blot 14,42 kr. pr. md. 

De seneste års nedsættelse af driftsbidraget i AF86:

2016 kr. 24,89
2017 kr. 22,00
2018 kr. 21,00
2019 kr. 19,88
2020 kr. 14,42

Som det fremgår, har driftsbidraget været faldende 
igennem alle årene, men det store fald fra 2019 til 
2020 skyldes et stort overskud i regnskabet for 2018. 
Bestyrelsen har besluttet, at overskuddet skal tilbage-
føres til medlemmerne. Det kan så til gengæld betyde, 
at driftsbidraget stiger lidt igen i 2021. 

I efteråret åbnede AF86 og YouSee sammen en butik i 
vores administration i Glostrup. Det var åbenbart ikke 
en service, I efterspurgte, for besøget i butikken var 
meget beskedent. Så beskedent, at vi har besluttet at 
lukke butikken igen. 

Til gengæld har vi udvidet åbningstiderne for telefo-
nisk henvendelse:
Mandag-Onsdag 09-15 / Torsdag 09-17 / Fredag 10-14

Åbningstiderne for personlig henvendelse er de sam-
me som altid:
Mandag-Onsdag 10-14 / Torsdag 10-17 / Fredag 10-14

Driftsbidraget sættes ned igen 
Foto: iStock

Butikken er lukket 
– åbningstiden er udvidet
Foto: iStock



Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke
Som medlem i Antenneforeningen af 1986 har du mulighed 
for at blande en under holdningspakke med både tv-kanaler 
og streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 36 point at blande for – så er 
du i gang.  

Med en tv-boks kan du blande og ski  e indholdet af din tv- 
og streamingpakke på et splitsekund direkte via boksen. 
Og du får nem adgang til den bedste underholdning.

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee tv-boksen forudsæ�er bredbånd og skal tilslu�es en internetforbindelse, 
enten via kabel eller trådløst (5 GHz wifi). Ingen binding på Bland Selv – de enkelte 
kanaler/tjenester kan udski es hver 30. dag.

30 kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   36
point

Fuldpakke med Bland Selv    

1826 Antenneforeningen af 1986_A4.indd   1 29/06/2018   14.37

Bland tv og streaming for 345 kr./md. Bland tv og streaming for 470 kr./md.

1 streamingtjeneste = 3-17 point
1 tv-kanal = 1 point




