
Efter ekstraordinær generalforsamling 
i Taulov Antenneforening valgte med-
lemmerne, at overgive ejerskabet til 
Kolding Net.

Taulov Antenneforening valgte et nyt 
samarbejde med Kolding Net og bliver 
dermed en del af en større lokal anten-
neforening.
Dermed styrkes mulighederne for, at 
kunne modernisere anlægget og sikre 
de lokale borgere et stabilt internet og 
en bred vifte af tv-programmer også i 
fremtiden.

- Vi har gennem længere tid forhandlet 
med Taulov Antenneforening, hvorfor 
det er glædeligt, at de nu bliver en del 
af vores fællesskab i det syd-østjyske 
område, siger formand for kolding.net 
Steen Christensen.

Sammenhold giver styrke
kolding.net fremstår idag som én enhed, 
men forhistorien vidner om lokale ilds-
jæle, der evnede, at stå sammen for at 
danne en ny samlet antenneforening til 
gavn for forbrugerne i Kolding området.
Antennesammenslutningen i Kolding 
også kaldet ASIK bestod oprindelig af 
hele 26 antenneforeninger, men i dag er 

foreningerne fusioneret sammen til seks 
foreninger under navnet kolding.net.
I 2018 åbnede man egen butik i Kolding 
sammen med Stofa og en ny samar-
bejdsaftale med Stofa i efteråret 2017 
dannede grundlag for forbedringer til 
op imod 100 mio. kr.

- Vi ønsker hele tiden, at sikre vore 
medlemmer de bedst opnåelige betin-
gelser og vilkår både med hensyn til 
programudbud og priser, men også når 
vi taler fremtidssikrede løsninger om-
kring teknik, siger formanden.

- I en tid hvor mere og mere handler 
om internet og hastighed, skal vi jo 
kunne levere varen, hvorfor vi er meget 
opmærksomme på, at vi hele tiden får 
opgraderet til nyere og bedre løsninger, 
siger han.

Ved at man går sammen og puljer ind-
køb er det muligt hele tiden, at få opgra-
deret kapaciteten i nettet til nyeste ver-
sion og hastighedsmuligheder, ligesom 
man opnår billigere bredbånd til med-
lemmerne og besparelse på service og 
på service og administrationsdelen.

Fremtidssikring af anlæg og 
muligheder
Med tilslutningen af Taulov Antenne-
forening når foreningen samlet op på 
mere end 30.000 tilslutningsmuligheder 

og står endnu bedre rustet til fremtiden.
I Taulov er borgerne til gengæld sikret 
opdatering af teknisk udstyr, således 
man også her bliver fremtidssikret.

- Vores mål er tilfredse medlemmer og 
vi vil i dialog med de nye medlemmer i 
Taulov området sikre, at de får adgang 
til et godt og varieret programudbud, 
ligesom vi på det tekniske område er 
sikre på at vi kan give dem et løft, så 
de får en god totaloplevelse hele vejen, 
siger Steen Christensen. 

Den fælles butik i Kolding midtby, hvor 
kolding.net og Stofa profileres lige-
værdigt er til gavn for medlemmerne/
kunderne og fremtidssikrer brugernes 
interesser betydeligt og nu får Taulov 
borgerne også mulighed for at benytte 
denne.

- Jeg er sikker på de lokale antennefore-
ninger kan overleve på lang sigt ved at 
forene sig i større fællesskaber, så man 
opnår stordriftsfordele både med hensyn 
til indkøb og tekniske løsninger. Derfor 
glæder det mig, at vi får endnu en lokale 
antenneforening med i fællesskabet, si-
ger han slutteligt.
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Familieforøgelse i antenneforening
Kolding Net har overtaget 
Taulov Antenneforening
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