Rygge Antenneanlegg SA
Styrets beretning for driftsåret 2015
Styret i Rygge Antenneanlegg SA har i driftsåret 2015 bestått av følgende personer:
Styreleder: Frank Robert Olsen
Styremedlem: Vidar Fjeld
Styremedlem: Tore Ugland
Styremedlem: Tonje Svendsen
Styremedlem: Hege Cathrine Bakke
Det har siden forrige ordinære årsmøte vært avholdt et ekstraordinært årsmøte, 8 styremøter, der
i alt 45 protokollførte saker har vært behandlet.

Abonnenter
Pr. 31. desember 2015 hadde laget 2030 abonnenter tilknyttet, fordelt på enkelt-abonnenter
borettslag og sameier.
Etter mye oppgraderinger i de foregående årene har infrastrukturen bedret seg betraktelig, og vi
har nesten ikke hatt signalutfall eller andre feil.
Vi har fått oppgradert 13 borettslag ved hjelp av Canal Digital på våre premisser til et meget
moderne fiberanlegg.
Dessverre tillater ikke økonomien til Canal Digital flere oppgraderinger og utbygging på dette
grunnlaget i samarbeid med oss, Canal Digital ønsker i stedet å bygge ut på sin egen plattform.
Canal Digital går med dette i konkurranse med oss i Larkollen hvor de bygger sitt eget
bredbåndsnett, og de planlegger også tilsvarende utbygging i ABC feltet på Øreåsen.
Våre abonnenter står således overfor flere valg enn tidligere som Canal Digital, Altibox, Get
eller de kan velge å fortsatt være medlem av RAAL, til en mye rimeligere pris samt beholde
råderetten over sitt eget kabelnett.
Selv om oppgraderingen til et moderne fibernett i borettslagene skjedde på våre premisser så
kostet programavgiftene til borettslagene litt mere, noe som også fakturaene fra Canal Digital
bekreftet.
Dette problemet medførte at vi måtte foreta oss noe raskt, så vi innkalte derfor til et
ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.
På det ekstraordinære årsmøte vedtok man en prisøkning på kr 50,- pr mnd. pr. abb. for de
borettslagene som har fått kabelnettet oppgradert.
Vi har opprettet en fane på hjemmesiden vår hvor man kan registrere seg for nyhetsbrev siden
mange ikke abonnerer på byens avis lenger, å ønsker informasjon fra oss på annen måte.
Vår signalleverandør har også planlagt slokking av de analoge kanalene i løpet av 2016, så vi
anbefaler alle om å gå til anskaffelse av digital decoder like godt først som sist.
Dette vil også bedre bildekvaliteten samt gi flere muligheter.

ÅRSREGNSKAPET
Regnskapet pr 31.12. 2015 viser et overskudd på kr 200.503,- som styret foreslår overført til
annen egenkapital.
Likviditeten er fortsatt negativ, men dette vil bedre seg i løpet av 2016, siden vi nå har en mere
rettferdig fordeling av utgiftene.
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