Rygge Antenneanlegg SA
Styrets beretning for driftsåret 2016
Styret i Rygge Antenneanlegg SA har i driftsåret 2016 bestått av følgende personer:
Styreleder: Frank Robert Olsen
Styremedlem: Vidar Fjeld
Styremedlem: Hege Cathrine Bakke
Styremedlem: Tore Ugland
Styremedlem: Tonje Svendsen
Det har siden forrige ordinære årsmøte vært avholdt 10 styremøter, der i alt 38 protokollførte
saker har vært behandlet.

Abonnenter
Pr. 31. desember 2016 hadde laget 1873 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 nå en jevn strøm på bestillinger av dekodere siden de analoge TV-kanalene vil slukke
jevnlig fremover.
Det ser ut som at abonnentene tar overgangen fra analogt til digitalt helt fint og vi opplever
ingen problemer fra abonnentene.
Vi mottar bare positive reaksjoner på denne overgangen, så det virker som at alle er fornøyde.
Vi har i denne sammenheng installert dekodere på Ryggheimen og Eskelund.
Vi har opprettet en fane på hjemmesiden vår hvor folk kan registrere seg for nyhetsmail siden
stadig flere ikke abonnerer på Moss Avis.
Vi har pr. dags dato ikke registrert noen stor pågang her etter kritikken på siste årsmøte.
Vi oppfordrer alle om å sjekke vår hjemmeside jevnlig siden det er vår nyhetskanal.
Denne siden blir oppdatert så raskt vi får konkret informasjon (www.raal.no)
Dessverre sto det feil mailadresse på siste utsendte faktura fra VBBL.
Canal Digital økte programavgiften fra 1. oktober med kr 30,-pr husstand pr. mnd. så derfor
ser vi oss nødt til å hente dette inn igjen fra årskontingenten.
Canal Digital har beklageligvis varslet enda en økning med inntil kr 20.- pr. mnd. pr. husstand
fra 1.7.2017.
Canal Digital fortsetter sin bredbåndsutbygging med fiber på sin egen plattform og startet i
høst graving i Grågåsveien i Øreåsen, men arbeidet ble stoppet etter kort tid siden interessen
sannsynligvis er for liten og kostnaden ble for stor (ca. kr 14000,- pr. år)

Vi mistet noen kunder i konkurranse med Canal Digital, Get og Altibox, og et par borettslag
(Helgedalen og Ekely) har sagt opp sin avtale med RAAL.
Vi må innse at vi ikke klarer å konkurrere med de store aktørene om alle de tilbudene de
leverer på sitt bredbånd.
Vi må derfor konsentrere oss om å levere et så bra TV-tilbud som mulig.
Dessverre så begynner de store aktørene også å bli konkurransedyktige på pris, men dette vil
sannsynligvis bare være for en kort periode til de har kapret kunden.

ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet er satt under forutsetning om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle
tilsi noe annet i fremtiden. Regnskapet pr 31.12.2016 viser et overskudd på kr 573 525,- som
styret foreslår overført til annen egenkapital.
Vi har lenge slitt med en negativ egenkapital over flere år, men som sakte men sikkert vil bli
spist opp siden vi foretok nødvendig grep for ett par år siden.
Dette skyldes gjeld fra tidligere og sene faktureringer fra teknisk operatør.
Dette overskuddet vil bli brukt til utbedring/ oppgradering på svake områder i vårt kabel-nett
som vi ikke har hatt mulighet til tidligere.
Likviditeten har bedret seg betraktelig det siste året som skyldes at vi tok grep for ett par år
siden, og driften av selskapet ser lysere ut nå enn tidligere.
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