Beretning 2010
Så er der atter gået et år i foreningen
Der er siden sidst sket en masse både fysisk og især på det tekniske område.
Digitaliseringen har taget ekstra fart og efterspørgelsen, er stigende på dette produkt da,
kvaliteten er bedre
Udbyderne står i kø for at komme til at bruge vores net (det er jo her, man tjener penge på diverse
tjenester)
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. Den massive reklame kampagne
fra andre udbydere af de tjenester, vi kan tilbyde
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 TVpå samt diverse opdateringer af firmvare i
dette. Det giver også muligheder for at andre end de store kan komme ud med TV-programmer
de såkaldte 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.
Så hvis vi klapper hesten lidt og venter på udviklingen, vil der være flere muligheder for vores
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 har inviteret nogle udbydere til at orientere om, hvad de kan tilbyde os og vi vil gerne have
generalforsamlingens bud på, hvad for løsning vi skal arbejde videre med.
Men reelt syntes jeg ikke at den pris som vi har opkræveri 2010 for TV er stor 2345 for den
store pakke og 517 for den lille pakke. Selvfølgelig siger folk at 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.
Anlægget har fungeret upåklageligt det er kun få fejl, der er opstået i forgangne år.
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 at 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 deltage med de begrænsninger vi
har.
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