Årsberetning 2012.
Vi har en glædelig nyhed! lånet til renovering af anlægget er udbetalt, men da vi
har fået signalerne fra YouSee med rabat indtil lånet var betalt må vi desværre
konstatere at prisen på pakkerne stiger det vil sige vores priser kommer på højde
med andre antenneanlæg.
Vi har fået en ny hjemmeside som Jesper er Webmaster for.
Vi har fået flere HD kanaler så der er ca. 30 stk.
Der skulle komme nabokanal (Lorry) tilbage her i november på kanal 81.Der er store
chance for at der skal søge på NETVÆRKS-ID 100 igen.
Der har været nogle udfald af lyd eller billede på tv’et.
Sverige 1. kan der være problemer med, men det ville være godt hvis medlemmerne
vil ringe og fortælle det, så var der en chance for at vi kunne finde fejlen.
Fra næste år har staten solgt båndbredden til 4G mobilt bredbånd, den sender på
samme frekvenser, som antenneanlæggene har brugt i mange år. Det vil sige at alle
samlinger skal være HF tætte ellers kommer der fejl på billedet.
Der ligger nogle brochurer fremme om dette.
I starten af det nye år måtte vi konstatere at der var mange medlemmer som
ønskede at betale månedsvis eller kvartalsvis, dette forsøgte vi at efterkomme,
sådan at der blev sendt regning ud månedsvis eller kvartalsvis. For at holde
udgifterne nede blev vi nødt til at opkræve et gebyr pr. regning, men desværre
kunne dette ikke styres så vi måtte stryge månedsvis betaling igen, så 1/7 blev det til
kvartalsvis betaling samt den årlige som der har været hele tiden. Derfor forslår vi at
§5 i vedtægterne bliver lavet om for der står kun årlig betaling
Vi har været til møde med Dansk Kabel Tv og YouSee. Der fik vi at vide at Dansk
kabel Tv ikke måtte forlænge kontrakten ang. Internettet det skulle overgå til
YouSee. YouSee vil meget gerne overtage internettet hurtigt med de samme
betingelser som vi har med Dansk Kabel, men der er tid til at tænke over det og se
om der er andre løsninger. Kontrakten med Dansk Kabel udløber først i 2015,
YouSee kontrakt løber til 2016.
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