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Endnu engang velkommen til PræstøNets ordinære generalforsamling.
PræstøNet som vi nu kan kalde os siden sidste ordinære- og ekstra ordinær generalforsamling i
marts 2019.
Et år hvor der er afholdt syv planlagte bestyrelsesmøder, samt nogle har haft flere aftaler og
mødeaktivitet af forskellig art med leverandører og samarbejdspartnere, omkring foreningens
daglige drift.
Vi er kommet ud af året med et pænt resultat, som kassereren senere vil komme ind på. Herunder
er det lykkedes bestyrelsen at få refunderet pæne beløb fra vores tv leverandør. Det viste sig at
der ved en fejl, i vores Panther system, var afregnet for meget gennem et par år. Det lykkedes ved
god dokumentation at få retur fra Viasat, Canal Digital, TV2 samt Copydan. Den eneste som ikke
engang reagerede på gentagne henvendelser var YouSee.
Som følge af et EU direktiv er alle antenneforeninger blevet pålagt at sætte fjernaflæsningsmålere
på alle vores el-skabe ude i nettet. Det første overslag på denne installation lød på ca. 900.000,kr., som er rigtig mange penge. Der er så arbejdet med forskellige udbydere inden for området, og
gennem disse undersøgelser er vi lige nu ved at lave en optegning af omfanget og umiddelbart kan
vi gennemføre påkravet for godt 200.000.- kr. mindre. Dertil kan så komme uforudsete skjulte
skader på skabe.
For et år siden udtalte jeg at bestyrelsen var indstillet på at byde ind med at lægge fiber på
Antonibakken i forbindelse med byggemodningen. I første omgang ordrede vi nedlægning af tom
rør i selve rundkørslen som forberedelse til videre forløb og herefter afventning af pris på resten af
området. Det viste sig desværre at blive en kæmpe udgift for foreningen som på ingen måde
kunne forrentes og tjenes hjem. Selv om hjertet var for,- var økonomi og fornuft imod og
etableringen blev droppet. Der er mulighed for at vi trådløst kan sende internet til området,
hvilket er i undersøgelse. Efterhånden bliver der også åbnet mulighed for at man kan leje sig ind
på andres fiber, så der kan også være en mulighed for at tilgå området.
Der har gennem det meste af 2018 og 19 været store forhandlinger mellem Copydan, som
opkræver rettighedsafgift, og antenneforeningerne samt FDA. Det har været komplekst at nå til
enighed omkring brugernes betaling af webafgift til Copydan. Med FDAs mellemkomst, og
Kammeradvokat inddraget, nåede man til fornuftig enighed omkring et forlig, så vi pr. oktober
2019 kunne tilbyde Playmaker App en til vores brugere. Det betyder at du kan se tv på flere
platforme, samt medtage din TV pakke ud af huset, optage, starte forfra m.m. Så har du ikke

allerede Playmaker installeret, er dette muligt ved henvendelse på kontoret, eller pr. mail for at få
et login.
I foråret fik PræstøNet mulighed for at vise Champions League på storskærm i samarbejde med Bio
Bernhard. Semifinalen hvor ca. 40 personer deltog, og den store finale med tæt på 100 deltagere
til fadøl og kæmpe grillet fodboldpølser. Et par succesfulde arrangementer der var god positiv
respons på.
TV2 har flere gange henvendt sig vedrørende mulighed for at tilbyde medlemmerne TV2 Play,
bestyrelsen har vægret ved at indgå aftale på grund af økonomien i dette. I forbindelse med at
man så skulle lancere TV2 Sport X, blev der åbnet en mulighed for at tilbyde Play til en meget
fornuftig pris. Da vi så indgik aftale om Sport X kunne vi samtidig tilbyde den store TV2 Play
Favorit+ Sport uden reklamer til kun 59.00 kr./md. til medlemmerne fra mellempakken. Her er så
mulighed for at gense, arkiv, premierer før tid på alle TV2s kanaler, samt diverse live tv som ikke
sendes på hovedkanalen. Ønsker man denne mulighed kan henvendelse ske til kontoret med
oplysning om mailadresse for log in.
Vores kabler gennem Adelgade hænger hovedparten på bygninger. Disse var efterhånden ikke
særlig stabile i fastgørelsen. Derfor har vi fået gennemgået og fastgjort alle hvor det har været
muligt, for at undgå skader samt at det ser pænere ud.
Der er stadig udfordringer med accept fra forsikringsselskabet på godkendelse af skader på kabler
og standere. Vi og eventuelle entreprenører er uhyre opmærksom på dette og fremstiller alt den
dokumentation der er muligt, da bevisbyrden ligger hos os. Herefter er der dog lidt mere åbenhed
fra forsikringen.
Telenor har skiftet deres udstyr og antenner i vores mast. Under dette arbejde beskadigede man
tagryg, flere tegl og tagrender ved bare at lade store gamle kabler falde ned. Efter en del
tovtrækkeri lykkedes det at få det repareret af Telenor.
Forretningsfører og to bestyrelsesmedlemmer deltog i oktober i FDAs Messe og Landsmøde i
Kolding. Erling Elbom blev indvalgt i FDAs hovedbestyrelse i 2018. Under konstitueringen efter det
nyligt afholdt Landsmøde valgte Erling at trække sig fra FDAs bestyrelse. Senere i november
meddelte Erling vores bestyrelsen at dette også blev gældende for PræstøNets bestyrelse, hvilket
blev taget til efterretning, og vi skal her udtrykke anerkendelse for det arbejde der er lagt i
bestyrelsen. Det betød så at der kom kvindeligt islæt i bestyrelsen, da første suppleant Ulla Skytt
indtrådte på den ledige plads.
Lige op til nytår fik vi beskeden om at Præstø Antennelaugs, nu PræstøNets tidligere formand,
Bjarne Mortensen var gået bort. Bjarne Mortensen var en utrolig engageret og aktiv formand, som
afsatte mange kræfter og tid til sit daværende hjertebarn fra 2004 til 2012. Det var under Bjarnes
formandskab at tanken og ideen om eget internet blev født og ført ud i virkeligheden. Ære Være
Bjarnes minde.
Her mod slutningen lidt tal fra PræstøNet:
Februar 2019: Tv pakker: 1443 mod 1410 i februar 2020, et fald på 33 enheder.

Februar 2019: Internet: 860 mod 915 i februar 2020, en stigning på 55 enheder.
Februar 2020: Playmaker 190 enheder, - TV2 Play 30 enheder.
Vi har meget lidt udfald på vores Tv, dette nærmest kun når det er problemer hos vores
programleverandører.
Internettet som er mere ømfindtlig og sårbart kan vi stadig være stolte over en ”oppetid” på over
95 %.
Vi er lidt stolte over at PræstøNet er en af de få selvstændige antenneforeninger i vores område.
Flere og flere indgår meget komplekse samarbejder med større operatører hvor selvstændigheden
er lig nul.

Året vi nu er i gang men byder stadig på opgaver. Vi skal have afsluttet og løst problematikken
omkring opsætning af elmålere til en overkommelig pris inden for lovens rammer.
Vores CMTS, der styrer internettet, skal opgraderes med flere kort og tæt på en fordobling af
”porte”, for at mindske udfald og styrke udbudt hastighed.
Aftalerne om levering af Tv programmer fra Canal Digital og Viasat, Nent Group, skulle
genforhandles her ved udløb pr. 30 juni. Bestyrelsen har spurgt til, og fået, forlænget aftale frem
til årsskiftet, da dette passer bedre i forhold til regnskab og budget.
Til sidst skal lyde en tak til Rene for hans engagement og medlemsservice i foreningen. Et af vores
stærke plusser er at der kan rykkes til opgaver og hos kunder med meget kort varsel.
Samtidig tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. Med bestyrelsesmøder der
afvikles med god dialog og samtidig et stænk af humor der gør det hele lidt nemmere.
Hermed overgives bestyrelsens beretning til dirigenten.
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