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1. FSA Budget 2017 
Bestyrelsen har nu godkendt FSAs budget for 2017. I henhold til vedtægternes § 6, stk. 3 skal bud-
gettet godkendes endeligt på generalforsamlingen den 25.4.2017, men det gælder umiddelbart som 
grundlag for foreningens drift, kontingenter m.m. 

Budgettet vedhæftes sammenlignet med budget 2016. Idet vi i øvrigt henviser henviser hertil, skal 
bestyrelsen fremhæve: 

- En række poster, som i 2016 var forhøjet pga. om- og udbygning, er tilbageført til tidligere 
niveau. 

- Der er sat 150.000 kr. af til udbygning af internet i 2017. Udgiften blive nok nærmere 200.000 
kr. Inden arbejdet sættes i gang, bliver det forelagt generalforsamlingen til godkendelse. 
Projektet betyder en fordobling af vores internetkapacitet, bl.a. gennem en ”ø-opdeling”, som 
er grundlaget for bredbånsforsyning 10 år frem i tiden. Det er et led i vores ”Digitale Vision”.  

- Foreningens økonomi er baseret på, at FSA afholder alle udgifter til det fælles anlæg frem til 
standerne (grå eller grønne) ved de enkelte parceller. Udgifter herfra til stikledning, husin-
stallationer og alt udstyr, der tilkobles, afholdes af medlemmerne individuelt. FSA leverer dog 
fortsat modem til internet og Conax-kort til selvvalgs-tv til indkøbspriser. 

- Udgifter til tv-pakker fra Glenten indeholder også kontingent til Glenten 125 kr., transmissi-
onsudgift 90 kr. samt WebTV afhængig af tv-pakken. Lige som Copydan henføres disse 
udgifter til medlemmerne efter valg af tv-pakke. 

- Forhandlinger med leverandørerne til Glenten er ikke færdige endnu, og de anførte priser er 
uden tv-kanalerne 6’eren (sports- og fuldpakken) og Dk4 (familie- og fuldpakken), der udgår 
den 1.4.2017, medmindre der opnås enighed om rimelige priser. Men heldigvis er vores aftaler 
sådan, at vi i FSA selv bestemmer, hvilke kanaler, vi vil supplere med – vi skal bare betale. 
Bestyrelsen vil tage dette op på gneralforsamlingen. 

- Forhandlingerne med Copydan er afsluttet for få dage siden, og da beregningerne er ganske 
indviklede, har Copydan selv kunnet oplyse nøjagtige priser for FSA i 2017. De udmeldte 
priser er de bedste beeregninger, kan selv kan lave.   

- Alle kommercielle leverandører af internet, tv og telefoni påfører deres regninger et faktura-
gebyr på 10-50 kr. Det har FSA besluttet fortsat ikke at gøre. Det skal også tages i betragt-
ning, når man sammenligner priser. 

- 2016-regnskabet foreligger først på generalforsamlingen, men et aktuelt skøn siger, at det 
budgetterede underskud for 2016, som er -33.000 kr. kun bliver -23.000 kr. Og derudover er 
der udsigt til en ikke budgetteret engangsindtægt.  

- Foreningskontingentet er uændret 565 kr., som det har været i en årrække. Dette beløb 
betaler alle medlemmer uanset tv- eller internetpakke. 

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at 73 % af alle medlemmer nu bruger FSA internet. 
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2. Kontingent 2017 
Fakturaer for kontingent 2017 er udsendt den 21.12.2016. For medlemmer tilmeldt BS kommer de 
på opkrævningen for januar. Andre får efter eget valg faktura pr. e-mail eller post. 

Alle pakkepriser og kontingentsatser kan ses på vores hjemmeside: www.fsanet.dk.  

Vi opfordrer medlemmerne til at betale til tiden. Det er en kæmpe lettelse for bestyrelsen. 

 

3. Et stort mål er nu nået 
Siden 2012 har bestyrelsen tilstræbt, at FSA skal kunne levere en meget billig grundpakke med tv, 
internet og telefoni. Målet er nu nået i samarbejde med Glenten, som oven i købet leverer WebTV til 
alle. 

Bestyrelse er særdeles tilfeds med, at Grundpakken i 2017, som er det første hele driftsår med 
leverance fra Glenten, kan leveres for kun 1.593,25 kr. Det har 42 % eller 123 medlemmer valgt. 
For 10 år siden havde kun 10 % grundpakken. Medlemmerne har stemt med fødderne. 

Vælger man udover tv-grundpakken også internet og IP-telefoni fra FSA, bliver det endnu smukkere. 
For 240 kr. om måneden har FSA dette enestående tilbud til medlemmerne: 

• Grundpakke med alm. tv (flow-tv) med 28 kanaler, de fleste i HD, herunder 2 musikkanaler 
• WebTV med 18 kanaler i Danmarks bedste system 
• Selvvalgstv med 22 andre kanalmuligheder 
• Internet i høj kvalitet (10/3 MB) 
• IP-telefoni (forbrugsafregnet) 
• Ingen betaling for opkrævning. 

Herfra kan enhver opgradere efter ønske på tv-siden incl. WebTV til 55 kanaler i alt, til højere internet-
hastigheder og til andre telefonabonnementer. Frit valg på alle hylder. 

Budgettet indeholder også økonomi til at fordoble hastigheden på internet, så medlemmerne kan 
streame de ca. 15 danske og udenlandske tv-muligheder, man selv kan købe.  

Fuldpakken er dyr pga. programselskabernes og Copydans grådighed. Fuldpakken koster 519 kr. om 
måneden eller 6.226,25 kr. om året. Det har 38 % af medlemmerne valgt. Til gengæld kan 13 % af 
medlemmerne glæde sig over at spare ca. 1.000 kr. om året ved at vælge Sportspakken eller 
Familiepakken i stedet for Fuldpakken.  

 
 
4. DR K i HD 
Fra 16.12.2016 sendes også DR K i HD. 

 
 
5. Vi gentager: Der er vejledning på www.fsanet.dk 
På forenigens hjemmeside har vi samlet information og vejledning om stort set alle forhold vedrøren-
de antenneforeningen. Brug lidt tid på at læse på siden en gang imellem. 

 
6. Vi gentager: Information om fejl og nedbrud 
Det bedste, du kan gøre, hvis tv forsvinder, og du ikke kan undvære tv, er at skifte til 
WebTV fra Glenten eller tv-streaming fra DR (eller en anden leverandør, som man har 
abonnement på). Det forudsætter, at vores internet ikke berørt af afbrydelsen. 

Hvis både tv og internet er afbrudt, kan du forsøge at bruge de muligheder, der er i din 
smartphone. 

Lejlighedsvise afbrydelser kan ikke undgås. Teknik kan svigte, kabler kan blive beskadiget. Der er 
redundans på meget af det overordnede net (redundans = automatisk skift til alternativ forbindelse 

http://www.fsanet.dk/
http://www.fsanet.dk/


  
 
 

 
Nyhedsbrev for Fredensborg Søparks Antenneforening - side 3 

 

ved afbrydelse), men det er rasende dyrt, hvis det skal etableres overalt, og da de allerfleste afbrydel-
ser stadig kommer fra hjemmets husinstallationer, er redundans ikke en økonomisk effektiv løsning. 

Der er god vejledning omkring afbrydelser på vores hjemmeside under overskriften FEJL OG PRO-
BLEMER, klik http://fsanet.dk/?page_id=1760. Hvis man vil være sikker på straks at kunne 
gøre det rigtige ved afbrydelser, eller er meget utålmodig, anbefaler vi, at man studerer disse sider 
nøje og evt. udskriver dem på papir, så man ”klædt godt på” ved fremtidige afbrydelser.  

Bestyrelsen og vores leverandører hjælper så godt de og vi kan ved opståede fejl, og ofte kan vi løse 
problemerne hurtigere end vi kan nå at informere medlemmerne.   

 

Bestyrelsen lader nu julefreden falde over os og ønsker alle medlemmer  

en glædelig jul og et godt nytår.   
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