Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj
Antenneforening den 2. februar 2011
Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme med lidt
information på de opgaver, vi ser foran os i 2011.
Bestyrelsen har, efter sidste års generalforsamling, konstitueret sig med følgende sammensætning:
Formand og i praksis daglig leder – Niels Pontoppidan
Næstformand – Lars Kristensen
Bestyrelsesmedlemmer – Jan Hansen, Klaus Lykkebo og Søren Kromann Larsen
Som regnskabsfører har vi valgt Revisionsfirmaet Revipartner.
2010 bød på mange forskelligartede udfordringer. De vigtigste var:






Digitalisering af programudbuddet
Renovering af anlægget
Forbedring af kvalitet
Planetbyen
Fremtiden

Færdiggørelsen af den endelige overgang til digital udsendelse af foreningens programudbud blev
en noget rodet affære.
Det var ikke muligt at opnå enighed med vores programleverandør YouSee om levering af TV
signal i digitalt format. Deres krav var at vi skulle investere 250.000 kr. i eksternt udstyr i deres net
samt skifte alle vore pakkefiltre ud, hvilket ville medføre en større udgift på ca. 30.000 kr. (er
30.000 kr. en større udgift?) Alternativt skulle vi tilslutte os YouSee's regionalstruktur, hvilket bl.a.
vil medføre at vi fremover ikke har styrende indflydelse på programudbuddet.
Bestyrelsen valgte i stedet at bruge de samme midler til at renovere hovedstationen til nyeste digital
standard. Det har givet os mulighed for fremover at udsende alle programmer både analogt og
Digitalt. Fremadrettet vil der ikke blive foretaget investeringer i analogt udstyr, da vi synes, at
denne transmissionsform er forældet - i bedste fald hører den nutiden til. Fremtiden er digital. Vi vil
derfor ikke kunne oprette et analogt spejl for fremtidige nye kanaler.
Kontrakten med YouSee blev derfor opsagt den 1.3. til ophør den 1. november 2010. Det blev ved
samme lejlighed aftalt at de aftaler som YouSee havde med hensyn til Selector bokse kunne
fortsætte til 1. februar 2011, så YouSee med et rimeligt varsel kunne advisere deres kunder om dette
forhold. Så alle kunne få opsagt de aftaler, der måtte ligge.
Samtidig meddelte vi på foreningens hjemmeside at Selector boksen ikke kunne anvendes efter den
1. februar 2011, Vi fulgte senere op med samme information på infokanalen.
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Foreningen havde og har ingen mulighed for direkte at kontakte de af foreningens medlemmer, der
er brugere af Selector boksen, da vi ikke kunnet få oplyst, hvem der abonnerede på denne tjeneste.
Så vi beklager meget de gener som dette har medført for de enkelte medlemmer.
Efterfølgende er der indgået aftale med Canal Digital om fremtidig leverance af vore programmer både som analoge og digitale signaler. Skiftet til ny programudbyder medfører ingen ændringer i
foreningens programudbud. Vi har dog - med virkning fra i går - valgt at flytte 5 kanaler til en
anden, mere hensigtsmæssig, placering i nettet.
Der er udsendt breve til medlemmerne om de muligheder, der er for evt. at tilkøbe sig flere
programmer, hvis man ønsker dette. Det er som nævnt tidligere år en forudsætning, at man mindst
aftager ”mellempakken” hvis man ønsker at abonnere på de tillægsprogrammer, som Canal Digital
tilbyder på antenneanlægget.
Såfremt vis man ønsker at modtage programmer i HD kvalitet skal TV apparatet indeholde HDMI
stik samt kunne gøre brug af MPG4 protokollen.
TV2 Film er blevet en del af kanalmønstret, da den har bred interesse hos vore medlemmer.
TV3Puls er sat på som prøvekanal (S40-455,25 MHz) frem til 15 marts.
Vi har i bestyrelsen vedtaget at udsende nabolands kanalerne SV1 og SV2. Disse 2 programmer vil
i nogen omfang være med danske undertekster, det samme gør sig gældende for ARD og ZDF.
Vi har udskiftet samtlige abonnementsstandere i området gamle-Uhrhøj. I samme arbejdsgang har
vi udskiftet de gamle hovedkabler på fremførselsvejen med lysleder for derved at optimere
kvaliteten af TV signalerne. Og for at kunne sikre en stabil Internet adgang nu, hvor der kan
anvendes højere hastigheder, er området ligeledes blevet opdelt i mindre ø områder.
Vi vil forsætte med at udskifte komponenter i andre dele af antennenettet, dels for at forbedre
kvaliteten yderligere, dels for at tage mest muligt højde for udviklingen af flere digitale tjenester.
Vi har desværre oplevet, at der er personer, som foretager indgreb i de forstærker skabe, vi har i
områderne Trædballe og Uhrhøj. Det bevirker, at store områder bliver forstyrret, og at vi må kalde
teknikker ud om aftenen for at få normale signalforhold tilbage. På denne triste baggrund er det
besluttet at alle vore forstærker skabe skal være aflåst så fremtidige indgreb vil blive betragtet som
hærværk - og kan anmeldes som sådan.
Udskiftningen af hovedkablerne har medført en mærkbar nedgang i antallet af fejlmeldinger.
Vi forventer, at konkurrenceforholdet forbliver det samme i årene fremover, så en fortsat udbygning
af antennenettet kan retfærdiggøre kommende investeringer i lysledernet - hvor dette ikke allerede
findes - med henblik på at opnå en forbedring af kvaliteten af eksisterende ydelser, og optimering af
mulighederne for at tilbyde andre ydelser som f.eks. Video-on-Demand mv. i en fremragende
kvalitet.
Vi synes, at priserne for brugen af disse faciliteter er yderst konkurrencedygtige i forhold til
markedets øvrige udbydere – både når det gælder flatrate og forbrugsafregnet forbrug.
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Der er indgået aftale med et nyt Servicefirma AV-Point som kan træffes på tlf. 42 41 12 12.
Vedr. sagen om meget mangelfuld signalfremføring til Planetbyen kan siges følgende: Som vi
oplyste om på sidste års generalforsamling havde vi meget bøvl med at få lavet en ordentlig
signalfremføring til de 100 grunde i Planetbyen, hvorfor vi måtte have syn og skøn på opgaven.
Bestyrelsen har løbende fået udført de arbejder, som syn og skønsrapporten konstaterede. Dette
arbejde fremgår også af regnskabet. Vi forventer at sagen afsluttes i indeværende år.
I forbindelse med skift af serviceleverandør i 2008 konstaterede vi, at der var en del gamle
kabelskader på Atlasvej, Vegavej og Bakkelyparken, der ikke var blevet udbedret under den gamle
servicekontrakt. Der har ligeledes været afholdt syn- og skøn på dette forhold for at vurdere
omfanget af skaderne. Disse er nu udbedret.
I den forbindelse beklager vi de gener som beboerne på de nævnte veje har været udsat for med de
fritliggende kabler.

Og nu lidt om 2011, og fremtiden i øvrigt.
Vi har en foreløbig plan for 2011, og de kommende år, som vi gerne vil fortælle jer lidt om.
Der er planlagt udvidelse af planetbyen med 31 nye grunde i første udbud. Vi har givet tilbud på
signalfremføring hertil. I lyset af den dom, der er faldet vedr. tilslutningspligt til lokale
antenneforsyninger tror vi på, at det bliver aktuelt for foreningen at skulle levere tv-signaler mv. til
området. Vi har været til det første byggemøde, hvor vores tilbud blev positivt omtalt.
I forbindelse med skift af bredbåndsleverandør pr. 1.11.2011 vil vi afholde et åbent Hovedstation/
-hus arangement, med deltagelse af vore leverandører både på Uhrhøj og i Trædballeområdet.
Nærmere detaljer vil blive meddelt på Info kanalen og foreningens hjemmeside. Skift af
bredbåndsleverandør medfører ikke skift i mail-adresser, idet foreningen har ejerskabet til domænet
tunet.dk. Der skal dog skiftes modem. Disse leveres kvit og frit af den nye bredbåndsleverandør.
Vi vil fremadrettet fortsætte med at forbedre anlægget ved at udskifte abonnementstandere og
kabler i andre områder. Der er budgetlagt udskiftning af ca. 100 abonnementstandere i det
kommende år.
Vi vil løbende foretage målinger på tilfredsheden på de prøveprogrammer, vi sætter i søen, for at
opnå den største grad af tilfredshed hos vore medlemmer.
Disse målinger betyder dog ikke at nye programmer automatisk kommer med i programudbuddet.
Bestyrelsen vil således fortsat sammensætte programpakkerne ud fra en helhedsbetragtning af både
økonomi og kanalindhold.
Da digitale signaler fylder meget mindre end analoge signaler bliver der på sigt plads til mange flere
kanaler i vort antennenet. Vi er ret sikre på, at der i de kommende år bliver præsenteret en del nye
satellitbårne programmer, både fra Danmark og ikke mindst fra udlandet.
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I forbindelse med overgang til Digitalt sendenet, er der ikke nogen af vore medlemmer der behøver
at udskifte de gamle TV apparater, da foreningen stadig sender alle signaler analogt. Men hvis man
ønsker at kunne se andre digitale betalings programmer som ikke er på nettet, skal man anskaffe sig
en boks. Eller en kortlæser.
Ingen medlemmer har haft behov for at udskifte gamle TV apparater som følge af overgangen til det
digitale sendenet, da foreningen stadig sender alle signaler analogt. Men … hvis man ønsker at
kunne se andre digitale betalings programmer, der ikke er på nettet, skal man anskaffe sig en boks
eller en kortlæser.
Som vanligt har der været prisstigninger på såvel tv-programmer som afgifter i 2010, om end i et
noget mere moderat tempo end tidligere år. Vi forventer, at der vil komme nye prisstigninger i løbet
af i år, og i årene fremover. Disse har, desværre også i krisetider, en tendens til at ligge over den
almindelige prisudvikling i samfundet.
Blandt de danske programudbydere er specielt TV2 afhængig af at have mange programmer i
luften, idet regeringens jo har en plan for et salg heraf.
Det sidste nye er at TV2’s hovedkanal bliver betalingspligtigt fra 2012. beløbet skulle være 25
kr. pr måned plus afgifter.
Som vanligt er det kun de som har Kabel TV og modtager andre pakker end grundpakken,
der skal betale.
Det er fortsat bestyrelsens helt klare opfattelse, og fremadrettede indstilling, at der, i takt med den
tekniske udvikling, skal være flere individuelle muligheder for at kunne til- og fravælge
programmer og ydelser.

Af andre forhold vil vi nævne følgende:
Vores hjemmeside er blevet opdateret. Og kører fornuftigt. Den vil fremover bringe de oplysninger,
der er aktuelle.
Info-kanalen fungerer igen, men dog ikke i samme omfang som hjemmesiden. Da den ikke har de
samme muligheder som hjemmesiden, vil der fortrinsvis blive givet meddelelser der har generel
medlemsinteresse.
Som på tidligere generalforsamlinger vil jeg på det kraftigste opfordre medlemmerne til at udskifte
eventuelle gamle grå nedgravede kabler med nye sorte HF-tætte kabler. Da de grå kabler ofte er
mere end 25 år gamle bør dette gøres uanset om disse er beskadigede eller ej. Kabler, der ikke er
HF-tætte, kan i visse tilfælde modtage støj fra omgivelserne (biler, plæneklippere mv.), hvilket kan
medføre at modtagelsen af tv- og/eller internetsignal, herunder IP-telefoni, bliver forringet. De
gamle kabler er ganske enkelt ikke beregnet til at modtage de signaler, der udsendes over 330 MHz.
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Såfremt antennekablet beskadiges ved gravearbejde, eller på anden måde, er det som regel en meget
dårlig ide og forsøge at reparere kablet. Dette bør i disse tilfælde altid udskiftes.
Stikdåser, stik samt ledninger fra stikdåsen til tv/video mv. bør også udskiftes til HF-tætte udgaver.
Stikdåser, stik og ledninger, der ikke er HF-tætte kan virke som modtagere eller sender. Og dermed
forstyrre de signaler, som man modtager.
Såfremt man ønsker at kunne bruge antenneforbindelsen til Internet og IP-telefoni skal stikdåsen
skiftes til et med 3 udtag –.multimediastikdåse
Endelig skal man være opmærksom på, at hvis der benyttes flere tv-apparater i husstanden, skal der
installeres antenneforstærker, som skal være af en godkendt type. De billige fra Bilka eller Jem og
Fix er som regel penge ud af vinduet.
Jeg vil gerne bringe en opfordring til, at man ved ejerskifte husker at afmelde sin PBS-indbetaling
samt at foreningen gives besked om den nye ejers navn. HUSK også at få antennebidraget med i
refusionsopgørelsen hos advokaten eller ejendomsmægleren – det er jo det man betaler dem for.
Der er imidlertid en del, som ikke husker, eller er opmærksom på dette forhold.
Sluttelig skal der lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2010. Med disse ord overgiver
jeg beretningen til debat i forsamlingen.

Samarbejde/Fusion med Ådalens Antenneforening nævnes ???

