Birkelse 12. marts 2013

Birkelse Ryaa Antenneforening
FORMANDENS BERETNING 2012
Velkommen til den ordinære generalforsamling i Birkelse Ryaa antenneforeningen.
Indledning.
Gennem første halvår af 2012 er der ikke meget at berette om, vi valgt at vi ikke ville deltage i
Birkelse Byfest som tidligere, da udbyttet ikke gav tilstrækkeligt i forhold til det forventede.
Som de fleste ved fik vi en forretningsfører, vores gl. kasserer har kørt i et sidespor for at hjælpe
ham på plads.
2012 har været året hvor for alvor er kommet i gang på den digitale side

Programvalg.

Medlemsstatus
Vi er 268 medlemmer i alt pr. 31. december 2012

Regnskab
Regnskabet vil blive fremlagt af Arne Haugaard senere.

Internet/telefoni
Alle som har internet ved Dansk kabel TV, ved at de vil bliver overført til YouSee internet, dette er
blevet forhandlet og er ikke så ringe endda, dem der har internet idag, vil ikke mærke noget ud over
at deres hastigheder bliver forhøjet dubleret, hvis de har en hastighed på 5MB eller der over. Der
hvor vi har været nød til at gå på kompromis er, ved ny tilslutning er deres løsning en anden,
YouSee har en gør det selv løsning eller betal dig ud af det, det har virket fint for deres forbrugere,
det køre som en prøveordning, for at se hvordan det går…, vi har desværre ikke kunne fastholde
den gamle løsning som ved Dansk Kabel TV hvor montøren kommer ud og installere modem uden
betaling.
Det nye er at alle der har YouSee internet, nu har mulighed for YouSee WEB TV og de andre
tjenster som de udbyder fx. Play, YouBio, sikkerhedspakke ect.
Hvordan ser fremtidens internet så ud!! YouSee arbejder på en løsning hvor man deler sin
internetforbindelse, det der er målet er at Wifire skal overtage det normale data så meget som
muligt, dvs. Billigere for forbrugeren lig. Mindre mobildata forbrug, selvfølgelig uden det går ud
over den enkelte forbrugers hastighed og max download.
Telefoni på fastnet forsætter uændret, som i måske har hørt, har Onephone har fusioneret med
YouSee, dette vil helt sikker blive en fordel for YouSee kunder. der er meget sandsynligt at der vil
komme en kunderabat, hvordan den bliver vides ikke på stående, dette vil selfølgelig blive meldt ud
til medlemmerne når det bliver aktuelt.

AaBN signalforsyning
AaBN signalforsyning har haft et travlt år, vi har som tidligere år afholdt generalforsamling i juni
måned, vi fik valgt en ny formand da den tidligere valgte at trække sig, til fordel for frisk blod. Vi
har afholdt 10-15 møder i 2012, hvor vi har haft YouSee på dagsorden hver gang, som tidligere sagt
fylder YouSee stadigvæk meget I lille AaBN (de fore foreninger med YouSee), I vores hovedstation
har vi fået opdateret software løbende så vi nu kan matche YouSee produkter, som I ved ønsker
bestyrelsen at levere varen og det er med alt hvad der kan tilbydes af andre leverandøre skal vi også
kunne levere. Dette er meget magtpåliggende at kunne leve op til dette.
Det at være agentkunde med egen programflade er fast arbejde, dette har vi kunne mærke her i
andet halvår, da vi har arbejdet hårdt for at få resultater det sidste nye på stammen er web TV på
tablets og smartPhone, som jeg nævnte sidst år ville det være det nemmeste da være at hoppe på
deres vogn "regionsudbuddet fra YouSee", hvilket er som sådan et godt produkt, men som
selvstændig forening der ønsker at have indflydelse på hvad der skal ske i programfladen, er dette
ikke godt, specielt prisen vil stige kraftigt.

INFO kanal / lokal TV
Ved sidste generalforsamling sagde vi at vi forventede kunne levere info kanalen i digital udgave
den 11. januar 2012, men desværre var der nogle tekniske problemer, og når vi kom i luften med
den nye Info kanal ville der bliver mulighed for at sætte nye tiltag i gang vedr. internettet, Ipad,
Iphone, smartphone. Alt dette er endnu ikke opfyldt, der er vi stærkt utilfredse med.
Info kanalen har været i dialog med Jammerbugt kommune om muligheden for at sende fra
Rådhuset i Aabybro (Byrådsmøder) samt andre informationer fra kommunen til borgerne, desværre
har Jammerbugt kommune valgt at samarbejde med et firma fra København, hvilket er en træls
retning, da de burde støtte det lokale, men det kan være de er underlagt nogle bestemmelser der
siger noget andet.

Programmer
Vi havde en programafstemning sidst år og derfor vil der ikke være afstemning om andre end den
der har været vist som prøvekanaler dette kommer under et punkt senere, men TLC HD, Canal 8 og
9 samt DK 4 er på valg
HD kanalerne er komme for at blive, der kommer flere end dem vi ser i dag, og det vil kræve større
kapasitet i vores anlæg, derfor vil bestyrelsen også komme med et forslag for dette.
Og være agent kunde er fast arbejde for bestyrelsen, da vi ikke lige er at bide ske med, vi forlanger
og kræver at produktet er i orden, men det er svært at få det til at gå op i en højere enhed, det er da
lykkedes ind til nu, men det er tidskrævende.
Det der kan leveres via vores netværk er:
Analog TV ind til videre, digital tv HD kanaler , VOD, mulighed for selvvalg af kanaler, YouSee
play, mulighed for at se tv på andre medier som tablets, smartphone op til to styk medier uden for
martriklen, dog jeg er sikker på at der kommer mere, vi ved bare ikke hvornår!! Analog ved vi ikke
da udviklingen går så stærk at at vi ved hvornår pladsen skal bruges til henholdsvis digital og hd
men vi må også nok konstatere at der kun er ganske få gamle fjernsyn tilbage

Mpeg2
Mpeg2 sluk er en realitet, hvorfor så det…
Det er en nødvendighed, når vi skal have kvalitet, kvaliteten fylder emre og mere i vores netværk,
og vi har behov for mere plad i nettet, derfor Mpeg 2 sluk. Som i ved det går stærkt på tv markedet,
og alle skal til at vende sig til at deres husalter (det store TV) sandsynligt skal skiftes når de er fem
til seks år. Gamle. Derfor har vi indgået en aftale med YouSee, om at hvis der er problemer kan vi
være behjælpelig med en setup boks, så dem der kun har et TV med DVB/C og Mpeg2 stadigvæk
har mulighed for at se TV, Vi har købt et lille lager hvor vi efthånden som der bliver behov kan
være behjælpelig med at sælge en setup boks til rimelig pris, bemærk kun så længe lager haves,
bemærk samtidig at dem der har et TV med DVB/C og Mpeg4 ikke skal gøre noget ud over det de
skal i dag.

Visioner
Antenneforeningens vision at vi vil til stadighed forsøge at levere varen til jer alle, vores opgave
som bestyrelse kommer mere og mere på arbejde, da udviklingen går stærkt, hvis det gik stærkt
sidste år, skal det siges at det kun kommer til at går stærkere.
Foreningen af danske Antenneforeninger (FDA) har været ude i stor problemer økonomisk og dette
har medført en større udgift til alle foreninger, problemet er beregningsmodellen går ud over de små
foreninger som skal betale mere pct. vis pr. medlem, men vi vurdere at det er stigvæk er vigtigt at
være en del af fælleskabet.

Vi i bestyrelsen og AaBN bestyrelsen arbejder stadigvæk på at vi kan levere varen fremadrettet så
vores medlemmer får den bedste kvalitet på TV- og Internet og til de billigste penge, jeg er
overbevist om at vi vil følge trop mht. til udvikling af TV fladen. Internettet er vi med i hastigheder
op til 100/10 Mb dette ligger lige om hjørnet.
Hvad skal vi fremadrettet? vi vil med på udviklingen, hvilket vi allerede er begyndt med, da vi
drøftet at ville med på nedgravninger hvor det er muligt for at ligge tommerør til fremtidig brug,
eks. Fiber. Det vil koste her og nu, men vil blive tjent hjem på sigt, vi vil have en køreplan for
fremtidig opgraderinger.

Vores Aktiviteter i 2012
Aktivitetsniveauet i bestyrelsen:
4 møder med YouSee
10-15 møder i AaBN signalforsyning
2 møder med Dansk Kabel TV
4 møder i vores egen bestyrelse.
Deltagelse i IFA messe Berlin 2012.
Deltagelse i FDA landsmøde/messe undlod vi I år
Vi er stadigvæk repræsenteret med 2 stk. i AaBN bestyrelsen, og en repræsentant i lokaltv.
Der udover har vi deltaget i diverse udvalgsmøder.

Afslutning
Jeg vil hermed afslutte bestyrelsesberetningen, og sige bestyrelsen tak for indsatsen i det forgangne
år, endnu en gang tak til Finn Bo Hansen som tager sig tid til at kontrollere og revidere vores
regnskab, Jeg vil ved samme lejlighed sige tak for godt samarbejde til vores samarbejdsparter.
Sidst men ikke mindst en speciel stor tak til Arne Hauaard som har formået at køre vores regnskab
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