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Generalforsamling

November, 2017

Ordinær generalforsamling, 2018, vil blive afholdt
onsdag 21.februar, kl.19:30.
Nærmere vil tilgå sammen med den officielle indkaldelse der udsendes
senere.

Pakkepriser
2018

Pris for hele 2018:

Reduktionen af “kontingent, drift”, vil blive taget af formuen og kræver
godkendelse på den kommende ordinære generalforsamling.
Reduktionen betyder at Grund- og Mellempakke bliver billigere i 2018!
Ønske om pakkeskift skal meddeles kassereren Per Germann
inden 1.december!
Kontrakt

Bestyrelsen har tegnet ny kontrakt med YouSee. Dette betyder bl.a. en
række nye fordele for medlemmerne:
-Mulighed for Bredbånd uden TV-pakke til samme priser som bredbånd
med TV. Medlemsskab af antenneforeningen bibeholdes og er
inkluderet i prisen.
-YouSee opgraderer anlægget til den seneste standard (Docsis 3.1),
hvilket giver medlemmerne mulighed for at få bredbånd med helt op til
1.000 Mbits hastighed (hurtigere end fiber) samt sikre rigelig med plads
til streaming i f.eks. 4K-kvalitet (Ultra HD). Tilbydes bl.a. af Netflix.
-Flere fordele ved tilslutning til YouSee-bredbånd, f.eks. symmetrisk upog download på flere af hastighederne (25 og 50 Mbits, senere også
100 Mbits) samt sikkerhedspakke på 3 enheder (virus-tjek mm.).
Se oversigt på foreningens hjemmeside under Internet eller Forening/
Dokumenter (YouSee Udvidet Foreningsbredbånd).
HUSK! Hvis man køber f.eks. en 100 Mbits bredbåndsforbindelse
hos YouSee, så får man samme hastighed som med en 100 Mbits
fiber-forbindelse!!
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Det er tilsyneladende en udbredt misforståelse, at fiber leverer en
hurtigere hastighed, men man får kun hvad man betaler for!!!!!
Bredbåndspriser inkl. moms pr. måned pr. 1.november, 2017:
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25 Mbps —> en god hastighed til en god pris til dem der er en del
online og som har et mindre behov for streaming.
50 Mbps —> Når der er behov for mere fart og flere streamer samtidig.
100 Mbps —> Når hele familien er på samtidig.
300 Mbps —> For dem, hvor mange streamer samtidig i høj kvalitet og
downloader tunge filer.
Funktioner og
abonnementer

Funktioner til rådighed på TV’et (Start forfra, Pause, Spole,TV Arkiv,
Optage) afhænger af om man har en TV Boks tilsluttet TV’et eller ikke.
Indholdet af Film, Serier og Børn afhænger af hvilke streaming-tjeneste
man abonnerer på hos YouSee.

Computer/
tablet/mobil
(Web TV)

TV Boks
+30,-/md

Live TV 1)

+

+

Start forfra

+

+

Pause

+ (dog ikke Live TV)

+

Spole

+ (dog ikke Live TV)

+

+

+

Funktioner og
streaming-tjenester:

TV Arkiv

+

Optage
Cmore
Film
Serie
Børn

HBO

99,-/md.
69,-/md. Abonnement forudsætter TV Boks.

ViasatFilm

Netflix

99,-/md.
Abonnement kan ikke tegnes hos YouSee, men
brugerfladen på TV Boks og Web TV har link til Netflix.
Herudover har TV Boks et
specielt kanalnummer til Netflix.

Lejefilm

Forudsætter TV Boks

Ovenstående er pr. november 2017 og bliver løbende opdateret!
“+” betyder at funktionen er inkluderet.
Note 1: TV2 kun som Live TV “hjemme” og kun med YouSee-bredbånd.
TV2 som Live TV “ude” kan dog tilkøbes for 5 DKK/md.
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Bemærk: TV Boks indeholder grundlæggende Live TV, Start forfra,
Pause, Spole, TV-arkiv og Optage uanset pakkestørrelse og internetudbyder.
Hvis TV Boks tilsluttes trådløst via wifi kræves router med 5 GHz!
Tablet og mobil kræver installation af app og computer kræver
installation af et hjælpeprogram, dog ikke hvis Google Chrome
anvendes som browser.
Ved computer ligger funktionerne og streaming-tjenesterne på siden
www.tv.yousee.dk eller linket TV & Film på forsiden på www.yousee.dk.
YouSee indhold og funktioner på computer/tablet/mobil kan overføres
trådløst til TV’et med f.eks. Chrome Cast eller Apple TV koblet til TV’et.
TV Boks og streaming-tjenester kan bestilles på telf. 70 70 40 70 eller i
YouSee-butikken i Borgen.
Ekstra kanaler

Medlemmer med Mellempakke, der ikke ønsker andet end TV2 Charlie
og evt. TV2 News ud over Grundpakkens kanaler, kan med fordel skifte
til Grundpakke og tilkøbe disse som ekstra kanaler. Merpris er 40 DKK
pr. kanal pr. måned (480 DKK pr.år).
Merpris for Mellempakke ift. Grundpakke vil i 2018 blive 2.324 DKK
pr.år.
Ved ekstra kanaler skal TV’et dog have en kortholder til ca. 300 DKK.
Ekstra kanaler kan bestilles på telf. 70 70 40 70.

Nyhedsbreve

Vi vil gerne igen opfordre til at man tilmelder sig foreningens nyhedsbrev. Dette sker fra forsiden på foreningens hjemmeside
www.skansen.dk. Se nedenstående.

SMS-tjeneste
fra YouSee

Man kan tilmelde sig YouSee’s SMS-tjeneste og få besked ifm.
problemer med signalforsyningen eller ved planlagte afbrydelser.
Tilmelding skal se via Mit YouSee.
Medlemmer der ikke allerede har direkte ydelser hos YouSee (f.eks.
internet eller TV med Bland Selv) skal have oprettet en profil hvortil der
kræves login med NemID. Dette sker ligeledes via linket Mit YouSee
der sidder foroven på www.yousee.dk Se nedenstående.

mvh Bestyrelsen
Ejner Egtved 7448 6332, Per U.Pedersen 7448 8090, Per Germann 7448 6177. Preben Myliin 4018 8440
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