
Redegørelse for FSAs nærmeste fremtid. 
 

Siden starten af 2021 blev der lavet en gennemgang af foreningens coax-net. Denne viste at der var 

behov for en større investering i udstyr og kabler. Dele kunne gøres over en længere periode 

medens andre dele – specifikt udstyret i vores hovedstation burde udskiftes hurtigst muligt.  

 

Vi satte for at undersøge flere muligheder for vores fremtidige virke. Løsningerne var: 

 

1. Opdatere vores nuværende infrastruktur og udstyr i hovedstationen 

 

2. FSA indgår en aftale med en fiberoperatør som herefter levere TV & Internet med FSA som 

mellemled. 

 

Som resultat af vores forespørgsler valgte Onefiber og TDC at etablere fiber i vores område. 

Konsekvensen af dette blev at der lavet en beregning for hvor mange Internet-kunder FSA kunne 

tåle at miste: Cirka en tredjedel. Det er ikke relevant at lave beregningen for TV, da der ikke tjenes 

penge på dette område! 

 

Der har derefter været gæt på hvor mange medlemmer, som kunne forventes at vende tilbage  FSA 

efter en periode. Et bud ville være at medlemmerne i bedste fald vil fordele sig ligeligt mellem de 

forskellige operatører i et område. Det ville give FSA et sted mellem 1/3 og ½  af vores nuværende 

medlemstal, hvilket ikke er nok til at kunne opretholde FSA. Hertil kommer konkurrence fra 5G... 

 

Herefter var der ikke andre muligheder end at opløse foreningen. Dette er nu blevet vedtaget på to 

ekstraordinære generalforsamlinger. 

 

Planen er herefter som følger: 

 

• Fortsat sikre at vores nuværende medlemmer er klar over, at foreningen lukker og skal finde 

en anden leverandør af TV og/eller Internet. 

 

• Foreningen lukker for alt (TV / Internet) den 30. juni 2022. Alle leverancer opsiges til denne 

dato. 

 

• Oprydningen starter 1. juli 2022. Dette dækker over følgende: 

◦ Alle skabe i området (graves op og hullet dækkes til) 

◦ Antennemast fjernes 

◦ Hovedstation fjernes 

 

• Der laves en opgørelse over de resterende midler og klargøring af udbetaling til 

 medlemmerne. 

 

• Der afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor regnskabet fremlægges. 

 

• Beløbet udbetales og foreningen afvikles endeligt inden den 31. december 2022. 
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