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Generel information og nyheder 
Det forløbne år har igen været et stille år set i forhold til den daglige drift. Efter at alle kanaler udsendes di-
gitalt og dem, som har haft dårlige husinstallationer har fået det løst, så kører anlægget fint. 
 
Nykøbing Sj. Kabelnet har i dag omkring 1.900 medlemmer. Vi oplever, at flere tilflyttere vælger NYKA. 
Samtidig får vi også flere medlemmer, som kun vil have internet uden tv-pakke. Vi oplever også, at nogle 
som har prøvet en anden udbyder kommer tilbage igen. 
 
Flere og flere skifter fra pakke 3 til pakke 1 og tilkøber 8 kanaler efter eget valg og derved sparer penge. 
 
Med hensyn til internet, så kan vi i dag levere hastigheder på op til 300MBit i download. 
 
 
Nettets tilstand og fremtiden 
Vi har arbejder hele tiden i bestyrelsen på at sikre høj kvalitet i anlægget. 
 
Der har været, og der vil løbende komme små kabelbrud som følge af kablernes alder i jorden. Når vi bliver 
bekendt med kabelbrud, så bliver kablerne udskiftet omgående. Det er derfor vigtigt, at vi bliver orienteret, 
hvis medlemmer oplever ufald eller støj. 
 
Kabelbrud kan være svære at lokalisere. Afhængig af vejret (fugtigheden i jorden), kan der den ene dag op-
leves udfald og næste dag, når teknikerne kommer for at afhjælpe, så er alt normalt igen. 
 
Lige nu er vi ikke bekendte med problemer i nettet, men skulle nogle opleve udfald i signalet, så noter da-
to, tidspunkt og kanal og komme med informationerne til os, enten i butikken om lørdagen eller pr. e-mail 
på info@nyka.dk 
 
Vi har fået lagt trækrør ned til Annebergparken i forbindelse med, at varmeværket gravede rør ned. 
 
Det er vores plan at etablere redundante fiberforbindelser mellem noderne. Dette skal sikre, at der vil væ-
re signal, selv om en fiber skulle blive gravet over. Det er større projekt, men værd at arbejde på. 
 
 
 



Vi forventer også at skulle være i stand til at levere meget hurtigt internet i slutningen af 2019 1Gbit 
(=1.000MBit). Kravet til hastighed stiger samtidig med, at streaming bliver mere og mere almindelig. Stre-
aming er tv gennem internettet. Flow tv, som vi kender det i dag med et antennekabel fra væggen og op i 
tv’et vil nok om 10 år være noget, som kun få bruger. 
 
I løbet af juni måned bliver der etableres gratis wi-fi på Algade fra Vesterbro til Torvet i øst. Det betyder, at 
turister, der kommer til byen kan komme på nettet uden at skulle købe en adgang. Dette tilbud etableres 
og betales af Stofa, så der er ingen omkostninger for foreningen i denne forbindelse. 
 
 
Medlemsbutikken i Svanestræde 
Vi har fortsat stor glæde af butikken i Svanestræde, og vi har haft en del besøg. Vi holder butikken åben 
hver lørdag fra kl. 10 – 12, og det er muligt at tilmelde sig, ændre abonnement, opsige. 
 
Der har gennem det seneste år været godt 200 besøgende i butikken samt de telefonopkald vi også har 
modtaget. 
 
Det er altid 2 på vagten, og selv om de enkelte medlemmer i bestyrelsen har forskellige forudsætninger, så 
lykkedes det stort set altid at få løst opgaverne på stedet. Efter flere år med butikken, opbygges der efter-
hånden en god viden hos den enkelte til glæde for medlemmerne. 
 
 
Husinstallationer 
Det fleste har fået styr på deres husinstallation, men enkelte har stadig det gamle stik, som ikke er HF-
tætte. Vi skal igen opfordre til, at får dem udskifter med nye. 
 

Mange stikledninger har efterhånden en del år på bagen. Hvis man oplever udfald, så vil det altid være en 
god ide at få gennemmålt installationen for at finde løsningen. Stofas teknikere vil på kort tid kunne identi-
ficere fejlen og komme med et løsningsforslag. 
 
Vi oplever til tiden, at Facebook blive brugt til gabestok. Når vi ser disse debatter, så tages der kontakt til 
dem, der skriver, at de har problemer, så vi sammen med Stofa kan få det løst. Det er bedre at finde løs-
ninger, hvis der problemer i stedet for at skrive om det på Facebook. Vi har medvirket til, at flere har været 
glade for, at vi har hjulpet. 

 
 
Økonomi 
Vi fik et overskud i 2017 på tkr. 72 mod et budgetteret overskud på tkr. 7. 

Kassereren vil senere gennemgå regnskab m.v. 
 
 
Samarbejdet med Stofa 
Vores aftale med Stofa udløber som bekendt 30. juni 2017. Som vi kunne orientere om på generalforsam-
lingen sidste år, så ville bestyrelsen forhandle en ny aftale på plads med Stofa. Disse forhandlinger har re-
sulteret i, at vi senere vil præsentere generalforsamlingen for resultatet af forhandlingerne. 
 
Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre medlemmerne og foreningen i en fremtidig aftale. Vi ved jo, at 
tv-forbrugernes adfærd ændrer sig hurtigt, ja så hurtigt, at mange andre foreninger må opgive at fortsætte 



som selvstændige foreninger, fordi de ikke har været fremtidsorienteret og har foretaget de nødvendige 
løbende investeringer. 
 
Vi har haft møder med blandt andre Stofa’s ledelse for at italesætte de forhold, som ikke har været tilfred-
se med under den nuværende aftale. Det er primært kundeservice, hvor der har været forhold, som vi di-
rekte har fundet underlige. Vi må sige, at der er blevet lyttet til vores kritik, og i de den seneste tid har vi 
kun registreret få forhold, som kunne være håndteret bedre. 
 
Det betyder, at vi er nået frem til et forhandlingsresultat, som vi er tilfredse med, og det er en enig besty-
relse som fremlægger kontraktforlængelsen til generalforsamlingens behandling. 
 
 
Afslutning 
For Jer medlemmer er vigtigt at vide, at der er en bestyrelse, som hver dag gør sit for at sikre, vi i Nykøbing 
Sjælland har et godt og velfungerende kabelnet samtidig med, at der er en leverandør, som gør sit til at le-
vere et godt og alsidigt tv udbud, internetudbud og andre serviceydelser, som man som TV seer har brug 
for og til en fair pris set i forhold til, hvad markedet ellers udbyder. 
 
Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 


