bryggenet
Bestyrelsens beretning for 2017
Økonomi
Foreningen har haft et tilfredsstillende år på trods af, at overskuddet kun har været på 184.998 kr.
hvilket er ca. det halve af det budgetterede overskud.
Afvigelsen skyldes dels at der var budgetteret med 200.000 kr. i indtægt fra Yousee som ikke kom, da
forhandlingerne om en ny kontrakt trak i langdrag. Desuden er der gennemført regnskabsmæssige
efterreguleringer på i alt 192.008 kr. hvilket også påvirker resultatet negativt.
Endelig er de midler, der i budgettet blev afsat til ansættelse af yderligere personale ikke blevet
anvendt.

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer har besluttet at melde sig ind i Foreningen Bryggenet i det forgange år.
Der har dog været kontakt til en række foreninger i Havnestaden, mest konkret
- De tre foreninger i Bryggens Have
- Artillerigården
- Artillerihaven
- Fionia Hus
- Jutlandia Hus
Der er desuden lovende kontakter til Saga G og Haraldsborg.

Workshops om Bryggenets fremtid
Bestyrelsen afholdt i efteråret to interne workshops hvor vi diskuterede vores syn på Bryggenets
fremtid. Vi kom omkring mange emner såsom fremtidsudsigterne for fastnettelefoni og flow tv,
hvordan vi ønsker at levere internet i fremtiden samt Foreningen Bryggenets rolle i lokalsamfundet og
vore ambitioner om udvidelse med nye medlemsforeninger. Diskussionerne var frie og engagerede og
vi blev generelt mere afklarede på hvad vi kan og vil med Bryggenet.
Hovedkonklusionerne var, at telefoni og tv begge har en stadigt svindende rolle i det samlede billede, at
vi ønsker at forenkle internetproduktet (se forslag under punkt 6c), at vi må vænne os til at blive set
mere som en produktleverandør end som en lokal forening samt at vi gerne vil udvide med flere
medlemmer, især i Havnestad og på det ”gamle” Bryggen.

Undersøgelser af internet-muligheder
Bestyrelsen har undersøgt vore muligheder for at forbedre internet-produktet. I den forbindelse har der
været afholdt møder med en række virksomheder, som kunne være potentielle leverandører, og de
indledende dialoger peger i retning af, at der er mulighed for at slå de to nuværende abonnementer
sammen så vi får det store abonnements hastighed til det lille abonnements pris.

bryggenet
Ny kontrakt om tv
Bestyrelsen har forhandlet om en fornyet kontrakt med Yousee, da deres tilbud samlet set blev vurderet
til at give den bedste kombination af indhold af tjenester, valgfrihed og økonomi for Bryggenet.
Der har også været realitetsforhandlet med Stofa, men disse forhandlinger blev opgivet, da det stod
klart, at de krævede at koble tv og internet sammen i kontrakten, hvilket bestyrelsen ikke fandt
attraktivt.

Kontrol af kabling i AB Gullfoss
Da der har været en del dialog om kvaliteten af tv-signalet i mindst en opgang i AB Gullfoss har
bestyrelsen fået DKTV til at kontrollere antennekablingen i samtlige lejligheder i den pågældende
opgang samt i naboopgangene.
Der blev fundet enkelte fejl, som alle blev udbedret for Bryggenets regning.

Måling af internethastighed
Der er i år etableret overvågning af den faktisk leverede internethastighed i form af udstyr, der
periodisk laver hastighedsmålinger. Dette blev etableret, da der har været henvendelser om svingende
eller manglende internethastighed som ikke umiddelbart kunne forklares med kendte årsager.
Bestyrelsen arbejder på at udstille de løbende resultater af målingen, så det bliver muligt at se et
realtidsbillede af vores forbindelseskvalitet.
Aktuelt opleves ikke problemer med hastighederne.

Besøg hos TV2
Den 26. oktober 2017 var bestyrelsen på besøg hos TV2 på Tegnholmen hvor vi blandt andet talte om
fremtiden for flow tv og TV2 Play.
Besøget var interessant, men kastede ikke noget konkret af sig, idet vi jo køber tv-kanaler igennem
Yousee og den rabatordning som TV2 aktuelt har for TV2 Play har så mange begrænsninger og
forudsætninger, at den pt. er uinteressant for os.

