Rygge Antenneanlegg SA
Styrets beretning for driftsåret 2017
Styret i Rygge Antenneanlegg SA har i driftsåret 2017 bestått av følgende personer:
Styreleder: Frank Robert Olsen
Styremedlem: Vidar Fjeld
Styremedlem: Hege Cathrine Bakke
Styremedlem: Tore Ugland
Styremedlem: Tonje Ådland
Det har siden forrige ordinære årsmøte vært avholdt 10 styremøter, der i alt 38 protokollførte
saker har vært behandlet. I tilegg har det vært flere møter med Canal Digital på Fornebu og
her i området.

Abonnenter
Pr. 31. desember 2016 hadde laget 1146 abonnenter tilknyttet, fordelt på enkelt-abonnenter,
borettslag og sameier.
Det siste driftsåret har i hovedsak bestått av forberedelser og planlegging til fiber- mottak av
signalene fra Nittedal, og dermed blir vår egen antennemast og sentral overflødig. Vi hadde
også en teknisk befaring fra Telenor i sommer, og gikk gjennom hele anlegget fra Øreåsen,
Larkollen og Halmstad, og vi fornyet kontrakten med Canal Digital 31-8.
Etter noe utsettelse ble denne omleggingen foretatt 29-1 2018. Etter mye planlegging og godt
forarbeid av Rybeltron så foregikk dette med minimale utfordringer.
Dette betyr igjen mere stabile Tv signaler siden vi slipper snøproblemer på vår egnene
paraboler, og vi fikk flere kanaler og bedre programtilbud.
Antall abonnenter synker stadig siden de oppgraderte borettslagene melder seg ut av Rygge
Antenneanlegg. Dette er en villet handlig som vil være til det beste for våre abonnenter og
sikrer dermed et langsiktig, moderne og fremtidsrettet Tv tilbud. RAAL har hele tiden vært
med å fremforhandlett et best mulig avtale for disse.
Vi fortsetter denne prosessen og samarbeider med Canal Digital om fiberutbygging. Neste
skritt nå er mange enebolig felt og de er vesenlig dyrere å bygge ut i forhold til borettslag.
Dette har ikke RAAL økonomi til og vi er helt avhengig av en aktør som er villig til å
investere og bygge. Dette er dyrt selv for Canal Digital /Telenor, og av den grunn ønsker
Canal Digital å samarbeide med kommunen for å få til et best mulig prisgunstig tilbud.
Færre abonnenter betyr selvfølgelig mindre inntekter, men også langt mindre utgifter, og
samtidig må vi innse at dette er fremtiden og vi må følge med på utviklingen.
Som kjent så går nærmere 90% av inntektene til å dekke faste utgifter, og siden Canal Digital
øker programavgiften fra 1. juli med kr 20,-pr husstand pr. mnd, så ser vi oss nødt til å hente
dette inn igjen fra årskontingenten.

ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet er satt under forutsetning om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle
tilsi noe annet i fremtiden. 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 noen 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 det siste året som skyldes at vi tok grep for noe år siden, og driften
av selskapet ser lysere ut nå enn tidligere.
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