Formandens beretning på Antennelauget Mølletoftens
generalforsamling den 30. oktober 2012
Det har været et udfordrende år for bestyrelsen med mange beslutninger, der skulle
træffes.
Der er nu gået et lille år, siden vi gik fra analogt til kun at kunne modtage vores
signaler digitalt. Vi har gennemført 6-7 flytninger af kanaler fra analog til digital
platform, som har betydet er klar forbedring af kvaliteten i visningen af kanalerne.
Dette er gjort uden yderligere omkostning for de enkelte medlemmer.
Denne transformation fra analog til digital fortsætter også det kommende år med en
fornuftig hastighed, så antennelauget ikke belastes for hårdt økonomisk.
Når en analog forstærker ikke vil mere, skiftes den til en digital og kanalen fortsætter
herefter på den digitale platform.
Og da teknologien kun bliver bedre og billigere er det nu muligt at konvertere 3
kanaler ad gangen til samme pris som vi gav for 2 kanaler sidste år. Dette gør at
konverteringer vil gå endnu hurtigere fremadrettet end tidligere.
Udviklingen går rigtig stærkt. Dette sætter naturligvis en lille antenneforening under
et vist pres til at levere og følge med.
Vi er dog i bestyrelsen overbevist om at antenneforeningens udbud af kanaler, kontra
pris, gør at vi stadig kan være konkurrencedygtige.
Vi har i år gennemført nok den mest omfattende kanalafstemning.
Dette er gjort for at give bestyrelsen et billede af hvad der ønskes af vores
medlemmer, for på den måde at kunne tilbyde det som flertallet klart har vist os de
var interesseret i.
Der har i mange år været en snak om pakker. Muligheden for at de enkelte
medlemmer kunne nøjes med at betale en tilslutningsafgift (de faste
driftsomkostninger), og så entrere med anden udbyder, Boxer, You See, parabol el.
lign.
Vi kan med tydelighed se af afstemningen, at der ikke grundlag for at gennemføre
sådan en deling. Under 10 % af medlemmerne ønskede færre end 8 kanaler.
Derfor har bestyrelsen valgt at lytte til dette og vil ikke gøre yderligere tiltag, da det
vil være for stor udskrivning for alle medlemmer, til glæde for meget få.
I den forbindelse vil jeg dog gerne fremhæve de muligheder som de enkelte
medlemmer har for at entrere med det brede udvalg af internetdrevne udbydere, til at
supplere med ekstra nyheds- og sportsprogrammer.
Viaplay.dk, TV2Play.dk , NUTV.dk, Csport.dk, Netflix, Apple TV osv.
Alle disse giver mulighed for at kunne se diverse kanaler som Canal 9, TV2 News, film
og serier i alle afskygninger, mod et månedligt kontingent.
Vi har i bestyrelsen gennemgået alle stemmesedler og fundet frem til det bedste miks
af kanaler som er stemt ind, uden at dette er gået voldsomt ud over kontingentet.
Grundet alm. stigninger, samt forudsete udgifter til køb af nye digitale modtagere, har
vi været nødsaget til at hæve kontingentet med 330,-

På den måde imødekommer vi medlemmernes ønsker, de generelle prisstigninger i
markedet samt de fremtidige investeringer der måtte komme.
Der er også fremsat mulighed for en dyrere løsning der indeholder flere
betalingskanaler. Da disse er væsentligt dyrere, er prisen for denne løsning naturligt
højere end løsning 1.
Kort vil jeg også lige informere om standen på vores anlæg.
Anlæg og kabler er i rigtig god stand, men som med så meget andet så skal det stadig
vedligeholdes.
STOFA lagde i sin tid kablerne meget tæt på vejtræerne. Disse træer har nu vokset
sig store og sunde, og det har medført den udfordring at rødderne vikler sig ind i
kablerne og stille og roligt rykker dem over.
Derfor har det været nødvendigt at skifte 67 meter kabel på Tofteholmen.
Det nye kabel er dog tykkere og skulle være bedre forberedt på trærøddernes
indvirkning.
Derudover har der ikke været de store udfordringer på vores kabelnet.
Derudover har enkelte medlemmer oplevet korte udfald i billedet og indrapporteret
dette til Steen.
Dette er dog desværre ikke noget vi som antenneforening kan gøre så meget ved.
Vi nedtager vores signaler via luften, enten fra jordbaserede sendere eller satellitter.
Derfor kan signalerne være udsat for kortvarige afbrydelser, f.eks. grundet fly, der
passerer.
Der sker endvidere beskæring af træerne ved modtagermasten, da også træerne kan
genere modtagelsen.
For de digitale signaler kan disse forhold give sig udslag i “Intet eller svagt signal” på
fjernsynet.
Endvidere sker der af og til opdateringer fra leverandørernes side.
Dette giver sig udslag i “Datatjeneste” på fjernsynet. Varigheden af ovenstående er 510 sekunder, og sker sjældent.
Nu vi er ved Steen, der er vores tekniker i bestyrelsen, kan jeg allerede nu afsløre at
Steen har valgt at stoppe og give plads til en ny. Så tænk allerede nu lidt over om du
kunne have lyst til at hjælpe til.
Afstemning kommer lidt senere.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og også
takke medlemmerne for deres input i årets løb.
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