
Løsninger på valg til generalforsamling 11. september 2012. 

Anbefalet løsning: 

Energi Fyn løsning A 

YouSee løsning B 

Løsnings beskrivelse 
Energi Fyn vil i samarbejde med antenneforeningen 
levere tv, radio internet og telefoni via 
energiselskabets fibernet. Fibernettet installeres i 
hver enkelt husstand, og fra denne installation kan 
man udtage sit fremtidige tv signal via DVB-C 
antenne signal. Fra installationen er det muligt at 
modtage internet og telefoni fra Energi Fyn. 
Etablering af fibernet og tilhørende boks koster 0 
kroner. Der skal ikke installeres yderligere bokse og 
der er ikke behov for ekstra kort til tv og andre 
modtager apparater for at modtage de 3 standard tv 
pakker. 
At signalerne fremover leveres på fibernettet 
betyder at det også bliver muligt for husstande som 
er uden for foreningens eksisterende kabelnet at 
blive tilsluttet foreningens løsning. 
Løsningen har med anvendelse af fibernettet lave 
drift omkostninger for foreningen da Energi Fyn er 
ansvarlige for drift og vedligehold af nettet. 

YouSee vil i samarbejde med antenneforeningen 
levere tv, radio internet og telefoni via foreningens 
antennekabler. Medlemmernes eksisterende 
kabelinstallation vil indeholde tv signal via DVB-C 
antenne signal. Fra kabel installation kan man 
udtage sit tv og radio signal på traditionel vis. Fra 
installationen er det muligt at modtage internet og 
telefoni fra YouSee. 
Der skal ikke installeres yderligere bokse og der er 
ikke behov for ekstra kort til tv og andre modtager 
apparater for at modtage de 3 standard tv pakker. 

TV pakkeopbygning 
3 tv pakker. Grundpakke, Mellempakke og 
fuldpakke. Pakke indhold fremgår af særskilt 
materiale. Pakkernes indhold administreres af 
Energi Fyn. 

3 tv pakker. Grundpakke, Mellempakke og 
fuldpakke. Pakke indhold fremgår af særskilt 
materiale. Pakkernes indhold administreres af 
YouSee. 

TV pakkepriser 
Grundpakke: 120 kr. pr måned / 1440 kr. pr år. 
Mellempakke: 295 kr. pr måned / 3540 kr. pr år. 
Fuldpakke: 395 kr. pr måned / 4740 kr. pr år. 

Grundpakke: 130 kr. pr måned  / 1560 kr. pr år. 
Mellempakke: 295 kr. pr måned / 3540 kr. pr år. 
Fuldpakke: 395 kr. pr måned / 4740 kr. pr år. 

Tidshorisont for tilslutning 
Forventet idriftsættelse: Senest 31. december 2012 
for eksisterende medlemmer. Medlemmerne vil 
løbende blive overført til denne løsning fra medio 
november og fremefter. 

Forventet idriftsættelse: Maj 2013 hvor alle 
medlemmer skiftes over på en gang. 
 



Antennemast og eksisterende teknikhus 
Mast og teknikhus skal ikke længere anvendes, og skal derfor fjernes fra Stationsvænget 13. 

Bredbånd 
Energi Fyn leverer fibernet med symmetriske 
hastigheder og garanti for hastighed. Fibernet 
aftalen afholdes direkte hos Energi Fyn af 
medlemmet. 

YouSee leverer bredbånd i denne løsning. 
Bredbåndsaftalen afholdes direkte hos YouSee af 
medlemmet. Eksisterende bredbåndskunder i 
foreningen overføres over til YouSee. 

E-mail adresse 
Fibernet løsningen indeholder 5 e-mail adresser. Der 
kan ikke genanvendes e-mail adresser fra 
foreningens eksisterende mail løsning. 

Medlemmers eksisterende @refsv.dk adresser 
fastholdes og overføres. 
 

IP telefoni 
Fibernet priserne er inklusiv IP telefoni. Der er ved 
overførsel af telefonnummer et gebyr for at flytte 
nummer på 299 til Energi Fyn. 

Eksisterende IP telefoni og nummer kan fortsat 
anvendes. 

Løsningens dækningsområde 
303 husstande. Hele Refsvindinge. Se 
www.refsvindinge-antenneforening.dk for hele det 
potentielle dækningsområde. 

Ca. 150 husstande. Alle eksisterende husstande 
som har været tilsluttet foreningens coaxialnet. 

Bindingsperiode 
5 år med 6 måneders efterfølgende opsigelsesfrist. 5 år med 6 måneders efterfølgende opsigelsesfrist. 

Løsning C 
Opgradering af hovedstation.  

En fysisk opgradering af den nuværende hovedstation så teknikken fremover er i stand til at opfylde den 

stigende efterspørgsel på digitale og HD kanaler vil løbe op i en investering på minimum 400.000 kr. 

Foreningen har modtaget tilbud fra Andersens antenne på en opgradering af hovedstationen. Løsningen vil 

være uden samarbejde med Boxer TV. Kanal sammensætningen afgøres af medlemmerne på årlige 

generalforsamlinger under hensyntagen til udbud og efterspørgsel. 

Bestyrelsen mener ikke at det med de nuværende medlemstal vil være realistisk at gennemføre denne 

investering, og samtidig vil denne udgift resultere i medlemspriser på den forkerte side af 2500 kr for en 

grundpakke, hvis lånet afbetales over 5 år. Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale denne løsning. 

http://www.refsvindinge-antenneforening.dk/

