Beretning 2009
Så er der atter gået et år i foreningen
Der er siden sidst sket en masse både fysisk og især på det tekniske område. Medlemsmæssigt har det også været
svært i disse tider med trange økonomiske forhold som gør at folk ser meget på deres udgifter samt behovet på tv
siden. derudover er der kommet en massiv reklame kampagne fra andre udbydere af de tjenester vi kan tilbyde
(populært sagt har folk købet en parabol via deres telefonlinie eller tilsluttet sig den nye boxer) Men reelt syntes jeg
ikke at den pris som vi opkræver for tv er stor 2295 store pakke 460 lille pakke selvfølgelig siger folk, vi betaler
mere, men det er kun frem til 2012 så er anlægsudvidelsen betalt det er trods alt et fællesskab, som har skabt
foreningen og ikke en udbyder som skal tjene penge til investorer. Vi kæmper mod firmaer, som har kapital til at
sætte penge til i en indledende fase hvorefter prisen stiger og indflydelsen er ringe (se blot hvordan den altomsig
gribende opgravnin i byen foregår, uden at vi har indflydelse herpå)
Seas/nve syntes ikke det er nødvendigt at informere samt fortælle, hvad der foregår, se blot ca. et overgravet kabel
pr. dag (jamen det skal bare samles) Javel, men hvad så om to til tre år hvor graveskader, som gravefolkene ikke har
rapporteret melder sig ?????? så skal vi slås om det igen
kø ved håndvasken
Ved overgravningerne har vi nogle steder konstateret at kablerne var skadet. Fra tidligere gravninger dong---tdc—
samt privat gravninger, så vi må konstatere at vi nok om nogle år skal slås med disse problemer.
Vi har i år været til diverse møder omkring det digitale univers, som nu er indført. Vi vil fremover se en anden måde at
forbruge tv’et på diverse muligheder man ikke kan leve uden. Det starter med en anden måde at stille sit tv på samt
diverse opdateringer af firmvare i dette. Det giver også muligheder for at andre, end de store kan komme ud med tv
programmer de såkalte smalle programmer . Men også dette giver nogle problemer, fordi vi har et system i Danmark
hvor man skal plukke alle for afgifter. Multimedieafgift—copy-dan -- kanalafgifter for ikke at nævne momsen. Alle
disse ting er med til at gøre det dyrt at se TV . Vi har 2 betalinger tilbage af vor opgraderingsbetaling, så hvis vi
klapper hesten lidt og venter på udviklingen, vil der være flere muligheder for vor medlemmer med hensyn til at lave
en pakke tre, hvor de som vil have de meget dyre kanaler, kan få deres lyst styret. Dette selvfølgelig på den digitale
platform. Det er jo som bekendt i 2012, at den digitale megpeg 2 forsvinder og så er der kun megpeg 4 t/c. Det giver
nogle udfordringer fremover på godt og ondt.
Vi konstaterer at indbetaling af kontingent har været lidt sløvt i året, derfor vil vi være lidt mere konsekvente i 2010
med hensyn til at lukke for signalleverancen, for folk husker ikke så godt mere.
Dernæst er der jo en afstemning omkring de tre kanaler, som er blevet betalingskanaler fra nytår af på nær dk 4 som
har erstattet hallmar/jetix, som holdt op med at sende i Norden, dk 4 lå som den næste i rækken ved sidste
brugerafstemning, så det var et naturligt valg for kanalen. Lad os senere se hvordan det går. Vi informerer på vor
hjemmeside så godt som vi nu kan, det hjælper jo selvfølgelig ikke dem, som ikke har internet , men så spredes det jo
en hel del. Jeg kunne nok sige meget mere, men mener dette er dækkende for året, der er gået og vil se, hvad vej
vinden blæser på det digitale marked for fremtiden, hvor en lille forening, som vores kan være med med de
begrænsninger vi har.
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