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Corona:
Bestyrelsen kunne, af indlysende grunde, ikke indkalde til generalforsamling i 2020, og
samme situation var årsag til, at bestyrelsens arbejde i en tid foregik via PC og telefon.
Der er derfor lidt specielt at skal står her i september og afholde generalforsamlingen for
2020.

Markedssituationen:
Vi oplyste på seneste generalforsamling, at vi havde en gældende aftale med Stofa med
en gensidig aftale om brug af vores Coax og fibernet i Løgstør.

Fibernet i Løgstør:
Norlys - der bl.a. ejer Stofa og Boxer, har taget en overordnet beslutning om, at man var
forpligtiget til, ud over at levere strøm, også at levere bredbånd mv til alle andelshavere i
deres dækningsområde, herunder altså også i Løgstør.

Norlys har videre bestemt, at man fremadrettet ville udsende tv programmer, bredbånd,
mv. fra Stofa på det fibernet, som de kommer til at eje.

På sigt betyder udlægningen af fiber i Løgstør, at der kommer en alternativ mulighed for at
få TV og Bredbånd set i forhold til Løgstør Kabel TV.

Vi er bekendt med at Løgstør Boligforening, Lind & Lund Ejendomme og anden udlejer, allerede har taget imod Norlys Fiber helt ind i lejligheden. Således er der langt mere konkurrence til gavn for kunden.

Konkurrencestyrelsen krævede som betingelse for sammenlægningen, at Norlys fiber
skulle udbyde ”åben net”, hvilket indebærer, at de skal give adgang til andre udbydere her
på. (Der er i første omgang ca. 11 udbydere af bredbånd på fibernettet, og der er, efter forlydender, plads til langt flere fremadrettet”.)

Stofa oplyste LKTV, at de stod ved deres aftale med Løgstør om levering af TV pakker og
Bredbånd, men ”åben” net kunne man/ønskede man kun at tilbyde på fiberen.

Norlys ansøgte om gravetilladelser for hele Løgstør By i ca. sidst i november 2020. Fibernettet har været i drift siden sommerferien.

LKTV’s medlemmer modtog i begyndelsen af 2020 direkte markedsføring fra de kommende udbydere på fiber fra Norlys

Det er, efter det for LKTV oplyste, meget vigtigt for vores nye el-selskab, selv at eje data
infrastruktur i hele deres forsyningsområde, men der er, som nævnt, ingen forskel i produkterne (andet end det umiddelbart ser ud til, at priserne indledningsvist bliver noget højere via fibernettet-både på TV og bredbånd).

Med måske op til 20 udbydere af bredbånd og TV via Norlys fibernettet, vil markedskræfterne fremover bestemme og udvikle prisen. Følger det al andet teknik, så vil det formodentlig på sigt være i nedadgående retning.

Som en konsekvens af ovenstående nedsatte bestyrelsen et forhandlingsudvalg bestående af Per Ravn, Jens Hedegaard og undertegnede for at undersøge, hvilke muligheder
LKTV har / havde fremadrettet.

Forhandlingsudvalget havde til opgave at undersøge, hvad udvalget mente var den bedste
løsning ville være for LKTV’s medlemmer og Løgstør i øvrigt.

Vi havde i den forbindelse bl.a. flere møder med YouSee. Det var for forhandlingsudvalget
et must, at vores medlemmer fortsat skulle kunne modtage de samme kanaler som i dag,
herunder Discovery’s kanaler. Dette kan/kunne YouSee ikke opfylde, hvorfor det umiddelbart var et ”no go” for udvalget.
Det var også en mulighed at indlede forhandling med Asom-Net, men en aftale med dem
ville efter udvalgets opfattelse bl.a, kræve yderligere omkostninger til administration og

ekstern support mv – alternativ ansættelse af eget personale, hvorfor dette for udvalget ej
heller syntes at være en reel mulighed i øjeblikket.

Forhandlingsudvalget drøftede ligeledes et forsat samarbejde og vilkår herfor med
STOFA, idet det var bestyrelsens opfattelse, at STOFA’s ejere - Norlys’s - udrulning af fiber var en misligholdelse af den hensigtserklæring, som LKTV har med STOFA.

Under forhandlingerne kom der et alternativ, idet STOFA fremsatte ønske om i stedet at
overtage/købe LKTV’s net.
Forhandlingsudvalget indledte forhandlinger med STOFA herom, og kom i forbindelse hermed frem til den aftale, som skal behandles og stemmes om under punkt 4. Jeg vil derfor
ikke gå nærmere ind på indholdet heraf nu.

Forhandlingsudvalget, som tillige har flertal i bestyrelsen, syntes det er et attraktivt tilbud,
og valgte derfor at sige ja til at prøve aftalen ved en kommende generalforsamling. Vel vidende, at dette, i henhold til vores vedtægter, vil indebære, at aftalen skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse eller forkastelse. Denne måde er reelt den mulighed vi
har for at involvere medlemmerne. En undladelse af at forelægge aftalen for medlemmerne ville efter forhandlingsudvalget overbevisning være en tilsidesættelse af de forpligtelser bestyrelsen har overfor generalforsamlingen / medlemmerne.

Som det tidligere er forklaret på informationsmødet i juli måned, vil et nej reelt ikke indebærer ændringer for medlemmerne, idet det ”alene” betyder, at bestyrelsen fortsat skal arbejde med løsninger fremadrettet, således at foreningen kan blive drevet videre på et forsat ordentligt grundlag.

Bredbånd:
Mange er af den overbevisning, at fiber til hjemmet er den hurtigste bredbåndsløsning,
men den teknologiske udvikling har gjort af Coax-kabler er fuldt ud konkurrencedygtige i
forhold til fiber.
Størstedelen af vores medlemmer modtager Internet via foreningen. Denne del er endda
stigende, og vi kan se, at der er et stigende antal medlemmer, der kun ønsker bredbånd.
Vi har siden 2018 tilbudt bredbånd uden TV pakke (Bredbånd-Only). Vi har ligeledes succes med at tilbyde bredbånd til mindre erhverv.

Digitale tjenester.

Vi har i november måned 2020 forlænget vores program aftale, som har sikret de de nuværende uændrede priser fore 2021. Her bedes det bemærket, at det er første gang, at
priserne ikke er steget! LKTV er, sammen med andre selvstændige antenneforeninger, i
forhandlinger med Stofa om uændrede priser også i 2022.

Vi vil endvidere gøre opmærksom på, at LKTV har egen info kanal, som vi stiller gratis til
rådighed for foreninger i vores dækningsområde.

Vi har en aftale med Danrevi om pasning af telefon mellem 10-14 på hverdage, samt alm
bogføring.
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Medlemsstatus:
Vi oplever en tendens til, at vores medlemmer flytter fra vores pakker (flow TV) og over til
alene at have bredbånd, og så derigennem anvender streaming tjenester til at opfylde deres behov for TV. Dette er den samme trend som sker i andre antenneforeninger.
Nogle stationer, som DR, kan ses gratis via stationens hjemmeside, som eks. drtv.dk, lige
som de har flyttet nogle flow tv kanaler ind på samme univers også.
Andre har lavet en kombination, hvor nogle programmer er gratis og andre skal man have
abonnement til. Eksempelvis har TV2 forleden lanceret en ny ambitiøs koncernstrategi ”TV
2 play til alle” frem til 2025, hvori de ønsker at skifte fra flow tv til streaming med TV 2 play
i hovedrollen. TV2 forventer at nå op på 1,3 millioner play abonnenter inden 2025.

Viasat, Netflix og bl.a. Disney ønsker også sin del af streaming markedet, lige som der
hele tiden melder sig nye udbydere.
Samlet set må man forvente, at streamingmarkedet vil stige voldsomt de næste år, lige
som flow TV delen formodentlig går markant ned.

Hvor hurtig medlemmerne/kunderne vil fravælge flow TV og kun vælge Streaming – som
primær TV kilde er som alt andet en tros sag. En sikker tendens er dog, at det er den unge
generation som er stor forbrugere af streaming tjenester, samt at det hovedsageligt er
dem, som fravælger flow tv løsningen.

Foreningen havde med udgange af 2020, 1629 medlemmer heraf 184 på bredbånd-only.
759 har TV-Pakke 1, 363 har TV-pakke 2 og 324 har TV-pakke 3.
I 2020 har vi samlet oplevet en mindre nedgang i antallet af medlemmer på ca. 5%.
Siden 1. januar 2021 har vi mistet 44 medlemmer på Flow Tv, og har fået 13 medlemmer
på Bredbånd Only.

