Rygge Antenneanlegg SA
Styrets beretning for driftsåret 2014
Styret i Rygge Antenneanlegg SA har i driftsåret bestått av følgende personer:
Styreleder: Frank Robert Olsen
Styremedlem: Vidar Fjeld
Styremedlem: John Vidar Olsen
Styremedlem: Irene Gjølstad
Styremedlem: Hege Cathrine Bakke
Det har siden forrige ordinære årsmøte vært avholdt 3 møter med Rybeltron og 10
styremøter, der i alt 55 protokollførte saker har vært behandlet. Styreleder har med fullmakt
fra styret deltatt i møter med Canal Digital.

Abonnenter
Pr. 31. desember 2014 hadde laget 2249 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 i styret har i lengre tid sett hvor raskt utviklingen skjer, og vi bestreber oss hele tiden på å
henge med for ikke å bli "spist opp", og da gjelder det ikke lenger å være landets billigste hvis
vi ikke klarer å levere det som etterlyses. Derfor har vi de siste årene forhandlet med Canal
Digital om en oppgradering basert på fiber. Vi valgte Canal Digital som kom med det beste
tilbudet. Dette arbeidet kom litt forsinket i gang på våren / sommeren 2014, og var stort sett
ferdigstilt før nyttår 31-12 2014.
De borettslagene som nå er oppgradert er:
Helgedagen brl
Dalen brl,
Toppen brl,
Solihøyda brl,
Sentrum brl
Ekholt brl
Ørekroken bolig sameie
Kollen brl
Soliskogen brl.
Voldskogen brl, Kjærneshagen brl, Sandbekk brl, Ørekroken Terrasse og Seniortun sameie er
planlagt oppgradert våren 2015.
Rygge Antennelag vil i fremtiden fungere som innkjøpsorganisasjon for disse bbl og de vil
derfor nyte godt av vår storforbruker fordel. All service og telefonsupport vil bli dekket av
komplettavtalen disse har med Canal Digital.

Halmstad bbl og Rygge Haveby har valgt Altibox som sin fremtidige signalleverandør og har
dermed meldt seg ut fra Rygge Antenneanlegg.
I et forsøk på bedre økonomien har vi sagt opp alle avtaler med diverse søkemotorer rettet
mot vårt kabelanlegg. Vi har forsøkt å holde kostnadene nede ved bare å foreta de mest
nødvendige oppgraderingene, men har dessverre blitt påført mye nødvendig arbeid allikevel,
blant annet ved at vi måtte skifte digitalsentralen.
Vi har derfor startet forhandlinger om en mer forutsigbar serviceavtale med Rybeltron med
virkning fra 1-1 2015. Vi unngår også vedlikeholdskostnader på de borettslagene som nå er
oppgradert og modernisert.
For å bedre likviditeten fremlegger styret et forslag på økning av årskontingenten på grunn av
varslet økning fra Canal Digital.
Styret ser på muligheten til å oppgradere eneboligene nå som borettslagene nærmest er
fullført.

Hjemmesiden blir oppdatert så raskt vi kan, og siden dette foregår på fritiden vil det ta litt tid
før plutselige og uforutsette hendelser ligger ute på hjemmesiden.

ÅRSREGNSKAPET
Regnskapet pr 31.12. 2014 viser et overskudd på kr 5.348,Årsaken til at overskuddet ikke er større skyldes noen kostbare utbedringer av gammelt og
slitt utstyr. Egenkapitalen er fortsatt negativ som følge av større underskudd de foregående
årene. Styret forventer at egenkapitalen på sikt igjen vil bli positiv som følge av hva som er
nevnt ovenfor med økningen i årskontingenten og kontroll med vedlikeholdskostnadene
fremover. På denne bakgrunn mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede , og
årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Årsresultatet forelåes overført til annen
egenkapital.

……………………….
Frank Robert Olsen

…………………………
Vidar Fjeld

………………………..
Irene Gjølstad

……………………
John Vidar Olsen

…………………………..
Hege Cathrine Bakke

