Årsberetning 22-11-2007 (Bilag 1)
Anlæg
Der er gået et år med brugen af vort anlæg, hvorpå vi har to pakker Det var som ventet, at folk havde
nogle problemer med signalkvaliteten , del på grund af kabelfejl og fejlmontering, samt forkerte
komponenter , såsom dåser-splitter-forstærkere og evt. returstrøm fra tv.
Montage
Den optimale måde at monterer flere stik i boligen er en såkaldt kaskade fordeling
F.eks. fra loftet og ned i de respektive rum, hvor der sluttes af med en slutdåse.
Internet
Det er tilsyneladende en god idé med internet /ip-tlf på nettet, der er mange på og det virker godt
Der er gratis tilslutning frem til 15-12-07.
Service
Vi har stadigvæk ikke fået en løsning på vor fuldservice omkring renoveringen, så vi afventer Dansk
Kabel TV’s udspil, det kommer vel en gang.
Digitalt
Omkring det digitale sendenet venter vi på, at der skal blive valgt en såkaldt gatekiber (leverandør)
Så vi kan se, hvad der rører sig på dette marked. 2009 stopper alt analog sending i norden.
Det er meget interessant at se den forskel, der er på digitale signaler contra analoge og det bedste er
HD TV, som er virkeligt flot (støjfrie signaler)
Frit valg
Om det at kunne vælge frit hvad man vil se er endnu ikke teknisk tilgængeligt (tjener ikke nok)
Set med leverandørernes øjne . Set med vore øjne må det være sådan at man får leveret
Leveret de signaler som man vil købe og kunne se dem individuelt alle steder i boligen. MEN det er
man ikke indstillet på fra leverandørernes side. De vil faktisk sælge en parabol på ledning, altså en
kanal ad gangen selv om man køber flere
Pakker
Alternativet hertil er på nuværende tidspunkt at vi laver en pakke 3. Det kræver at vi omlægger vort
kanalmønster og det giver nogle problemer bla,. at der kun er mulighed for at vælge 1----2----3.
Medlemmer
En brugerafstemning skulle så vælge hvad der skal være i den tredje pakke for 2 åring periode.

Der er fem---seks stykker, der har valgt den lille pakke i 2008 på forhånd, hovedsagelig ældre
mennesker, og der er tre der har meldt sig ud.
Fejlrettelser
Anlægsmæssigt er der i 2007 ikke konstateret de store fejl men en del forstærker, som havde en dårlig
strømforsyning er brændt af. Det har givet lidt problemer for nogle medlemmer, ellers kan kun lige
nævnes, at ved nogle af disse fejlrettelser, har vi fundet nogle signaltyve, som uautoriseret har
tilsluttet sig i stander !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Møder
Vi har deltaget i nogle møder i FDA-regi bla. You see ----region 8----FDA-landsmøde.
Ellers bliver I ajourført via e-mail, samt div. Blade og via FDA, og nettet hvor vi snakker med andre
foreninger og ser., hvad de løser af problemer, der er jo nogen der er dygtigere ned os.
Men vi prøver bravt på vegne af vore medlemmer.
m.v.h. Thyge

