
 
Yousees kanalændringer  

og balladen i medierne 
 

Efter YouSee har offentliggjort kanalændringer for næste år, har vi fået indtryk af, at der er 
opstået forvirring omkring tv-pakkerne, og det, vi skal stemme om den 26. september. 
 
Skift til en anden tv-leverandør 
Nogle synes at tro, at vi kan skifte tv-leverandør hurtigt. Det er da også rigtigt, at vi har en 
relativt kort opsigelsesperiode med den nuværende kontrakt, men IT-Gruppen er frivillig og 
ulønnet, og processen med at få tingene på plads kan hurtigt tage et år eller måske endda 
endnu længere. Selvom vi hyrer en rådgiver (som i øvrigt ikke er billig), vil det næppe kunne 
lade sig gøre at skifte tv-leverandør før sommeren eller efteråret 2020. 
 
Det er nemlig en lang process at skifte tv-leverandør. Der skal holdes møder med alle 
udbyderne. Udbydernes tv-pakker og kontrakter er alle forskellige, og kontrakterne er mange 
sider lange. De skal gennemlæses, forhandles og genforhandles. Detaljer skal forbi 
leverandørernes ledelse og måske genforhandles en gang mere. Og når det er på plads, 
skal der udarbejdes informationsmateriale, holdes åbent-hus arrangementer og et 
ekstraordinært afdelingsmøde. 
 
Fordi nogle beboere betaler 99 kr/md for YouSees tv-boks, men også fordi IT-Gruppen 
bruger alt for meget tid på tv, har vi igennem de seneste par år haft møder med bl.a. 
YouSee, Stofa, Canal Digital, Fibia og Dansk Kabel TV. De løsninger, vi har forhandlet om, 
har nogle ulemper, og de er alle betydeligt dyrere for langt de fleste beboere. Den løsning, 
der er billigst for de fleste beboere, løser også de fleste af IT-Gruppens problemer. Derfor 
valgte vi at sende Bland Selv-løsningen til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde, 
selvom vi selvfølgelig er kede af, at det bliver dyrere for det mindretal, der benytter tv mindst. 
 
Ændring i tv-kanalerne 
Det, vi har modtaget indtil videre, er pressemeddelelser. Indtil vi modtager skriftlige varsler, 
kan vi ikke sige præcist, hvordan ændringerne i tv-kanalerne kommer til at se ud. Det er ikke 
forskelligt fra YouSees kanalomlægninger de foregående år, og det gør ikke nogen forskel, 
om I stemmer “ja” eller “nej” på det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. september. 
 
På baggrund af pressemeddelelserne ser det lige nu ud til, at Discovery Networks kanaler 
og programmer, det er for eksempel nogle fodboldkampe, Politijagt og ID Investigation, 
falder ud af de almindelige tv-pakker. De vil muligvis komme som Bland Selv-kanaler, derfor 
er sandsynligheden for at komme til at se dem via antennestikket størst, hvis du stemmer ja 
til Bland Selv-løsningen på afdelingsmødet d. 26. september. 
 



Hvis YouSee og Discovery Networks ikke kan blive enige, eller du af en eller anden grund 
ikke vil have Bland Selv, kan kanalerne også ses via Discovery Networks streamingtjeneste. 
Bredalsparken og Grenhusene har ikke nogle aftaler med Discovery Networks, så hvis I vil 
benytte deres streamingtjeneste, skal I selv tilmelde jer på https://www.dplay.dk/  I skal 
selvfølgelig også have internet. 
 
Balladen i medierne 
De udtalelser, som YouSee og Discovery Networks for tiden har i medierne, ser mest af alt 
ud til at være to parter, der forhandler i offentlighed. Mediernes dækning går mest ud på at 
generere så meget ballade som muligt, for så tjener de nogle flere penge.  
 
Uden på nogen måde at forklejne de mennesker, der gerne vil se Discovery Networks 
kanaler og programmer, mener IT-Gruppen, at medierne springer en meget vigtig del af 
historien over. 
 
Den virkelige historie er, at det er blevet meget dyrere at se tv. Siden vi holdt ekstraordinært 
afdelingsmøde om tv i 2010, er Bredalsparken og Grenhusenes betaling til YouSee er steget 
med 79% og til Koda/Copydan med 96%. Det er på trods af, at antallet af fuldpakker i 
samme periode er faldet med omkring 20%. 
 
YouSee offentliggør ikke priserne for de enkelte tv-kanaler, men det gør Canal Digital. Ved 
at kigge på dem kan vi roligt konstatere, at mange af Discovery Networks kanaler ligger i 
den dyre ende.  
 
I kan se Canal Digitals priser på deres hjemmeside for foreninger: 
 
https://www.canaldigital.dk/erhverv/antenneforeninger/  
 
Den virkelige historie er også, at tv-pakkerne er fyldt med tv-kanaler, der ikke ses af ret 
mange mennesker. 
 
I kan selv gå ind på på Gallups side for SEER-UNDERSØGELSEN og se hvor mange seere, 
de forskellige programmer har. 
 
http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/pm/default.htm  
 
Der er selvfølgelig mange, der ser landskampe, men hvis vi et øjeblik ser bort fra 
landskampene, vil I for uge 37 i 2019 se, at langt det meste tv ses på DR og TV2. Discovery 
Networks kanaler har med undtagelse af POLITIJAGT og FODBOLD HOBRO - FC 
KØBENHAVN ikke mange flere - eller endda færre - seere end for eksempel DR K. 
 
Når man kigger lidt nærmere på tallene, kan man se, at vi betaler for en masse kanaler, der 
ikke ses af ret mange. Det giver Bland Selv i et vist omfang mulighed for at lave om på. 
Derfor vil langt de fleste af Bredalsparken og Grenhusenes beboere kunne spare penge, 
hvis mulighederne med Bland Selv benyttes. 
 

https://www.dplay.dk/
https://www.canaldigital.dk/erhverv/antenneforeninger/
http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/pm/default.htm


Kan internettet klare det? 
Det korte svar er ja. Netværket inde i selve Bredalsparken og Grenhusene er kun belastet 
med omkring 10% af kapaciteten, så der er ingen problemer der. Med hensyn til 
internetforbindelsen følger vi hele tiden med i belastningen. I spidsbelastningsperioden ligger 
forbruget omkring 80%, så der vil næppe opstå problemer. For en sikkerheds skyld har vi 
dog også haft møder med forskellige internetleverandører, så vi har en løsning på plads, 
hvis det viser sig, at der bliver behov for en større internetforbindelse. 
 
Med venlig hilsen IT-Gruppen 


