
Bestyrelsens Beretning. 

Når vi skal se tilbage på det sidst år, har det været 
roligt uden mange nedbrud over længere tid. Vor 
aftale med Phebo fungere fint, der bliver jævnligt 
justerer på standerne rundt omkring i vort område. 
Det betyder at mange udfald bliver taget på forkant 
så vores medlemmer ikke opdager dem. 

 Vi er begyndt at udskifte de gamle standere, de har 
stået i mange år, de er begyndt at ruste, der er 
blevet udarbejdet en plan for det, der betyder at vi i 
2019 vil udskifte 20 stk. det koster omkring 50.000 
kr. samtidig med den almindelige vedligeholdelse af 
anlægget. Vi har haft et dårligt hovedkabel i 
rådhusgade/Skolegade ca. 90 meter, det kostede ca. 
65.000 kr. Vi havde også et længere varende brud på 
et kabel fra vores leverandør af bredbånd, det 
varede fra kl. ca. 9.30 til kl. ca. 20.00, det var et 
kabel der var ødelagt mellem Tåstrup og Næstved. 
Det gav en del opringninger. Det var første gang vi 
brugte Facebook til at informere vores medlemmer 
på gruppen Møn. Det gav mange positive 
tilbagemeldinger, det vil vi fremover gøre samtidig 
med vi bruger vores egen Facebook gruppe Stege 
Kabelnet.  



Når vi nu er ved udskiftninger, kommer der engang 
imellem overraskelser, vi havde fået at vide vi skulle 
udskifte vores elmålere i antenneforstærkerene til 
Fjernaflæst elmålere med udgangen af 2020 i alt 19 
stk. Her først i det nye år modtog vi et brev fra Seas 
NVE om at det arbejde skulle være udført senest 8. 
august 2019. det vil være en ekstra udgift for vores 
forening på ca. 250.000 kr. for det skal udføres for 
vor regning. hvis vi ikke gør det, inden tidsfristen 
ville det blive dyrere for os. 

Vi har i dette år der er gået, haft et intenst 
samarbejde med Søren Ishøy fra Focus-Agenty, 
omkring vor markedsføring, vi har i Bestyrelsen 
besluttet at vi skal være mere synlig, med hvad vi 
kan levere og til hvilke priser. Vi er en af de 
antenneforeninger der har den billigste grundpakke. 
Vi kan levere bredbånd til konkurrencedygtige priser. 
Op til 200/50 for kr. 299. og derudover kan vi strikke 
individuelle løsninger sammen, der passer til vores 
medlemmer. Det er kun at ringe til vores teknikker. 
Vi er også blevet synlig i Biografreklamer i Stege 
Biograf 

Jeg håber i har været inde på hvor hjemmeside og se 
at der er kommet nyt design, og nemmere at gå til, 
vi vil gerne have input til hvad der f.eks. mangler 
eller skal tilføjes. Vi har også fået vor egen Facebook 



gruppe. Som vi vil bruge til at ligge nyheder og andre 
meddelelser ud hvis der sker noget. Som i har 
bemærket har vi stoppet med vor infokanal, vi har 
ikke fået mange henvendelser på at den er blevet 
stoppet, og det vil den fortsat være hvis vi ikke får 
mange henvendelser på at medlemmerne savner 
den.  

Vi har i det forløbende år snakket meget i 
bestyrelsen omkring Flou tv kontra streaming. Vi tror 
der vil være begge dele et godt stykke ud i 
fremtiden, især fordi folk gerne vil se nyheder og 
f.eks. sport samtidig med det sker. Men vi kan 
mærke at flere af de der flytter til Stege kun vil 
have bredbånd så de kan streame deres Tv-
programmer og de forskellige streamingtjenester der 
findes. Vi undersøger stadig om vi kan finde en 
mulighed for valgfri Tv-programmer via en boks kort 
eller en APP, programmerne vil kunne udskiftes en 
gang om måneden.vi vil også gerne have 
medlemmerne kan streame sin Tv-pakke som der har 
adgang til, på alle enheder, smartphone, tablet, 
computer m.m. uden at det bliver dyrere. Vi skal på 
besøg hos ChristiansfeldtNet i juni for at høre hvad 
de har gjort af erfaringer, de startede op med det 1 
april, hvor de stoppede med Yue See og blev 
selvstændig, der håber vi at få nogle gode input til 



som vi kan bruge i Stege Kabelnet, for at vi også kan 
yde den service til vore medlemmer, men det vil i 
høre nærmere om.  

Vi kommer ud af 2018 med et rimeligt overskud, men 
som i også kan se, så skal der ikke så meget til før at 
det der er afsat til vedligehold, er brugt, der skal 
ikke mange gange udskiftning af ledningsnet før det 
er brugt, og når der så kommer en ekstra hilsen 
omkring elmålere, så passer et budget for 2019 lige 
pludseligt ikke mere. Det positive er at når vi når 1 
januar 2020 så er sidste afdrag på lån til Canal 
Digital betalt. Det betyder at vi kan begynde at 
afsætte noget til vi kan opgradere vort bredbånd til 
3.1 når det bliver aktuelt. Vi er i øjeblikket ??? 
medlemmer og ud af dem er ?? der får bredbånd 
leveret. Vi vil fra bestyrelsen side opfordre jer til at 
reklamere for Stege Kabelnet, så vi kan få flere 
medlemmer. 

Vi har fået en god aftale med TV2 play der betyder 
at vi kan tilbyde den til 60 kr. pr måned, det er 
under halvpris i forhold til det TV 2 tager. Så jeg 
syntes i skal overveje om ikke at det er en god ide at 
få den, den eneste betingelse er at i skal have 
grundpakke og pakke 2. der vil i kunne se alt fra alle 
tv2 kanalerne og det der kun bliver sendt på TV2 
play.  



Til sidst vil jeg takke for alle de kommentarer og 
tilkendegivelser vi har fået i løbet af året, de er med 
til at gøre Stege Kabelnet bedre. 

Til slut vil jeg takke Phebo for godt samarbejde, der 
skal også lyde en stor tak til Revivision for 
samarbejdet, en særlig tak til Marlene for det store 
arbejde omkring medlemmerne. Tak til bestyrelsen 
for godt samarbejde. 

Tak til alle vore samarbejdspartner for godt 
samarbejde. 

 


