Formandens beretning 2017.
I året der gik, havde vi igen ingen grundejersager. Vi har dags dato 1147
medlemmer. De fordeler sig med 378 GP., 290 MP. deraf 55 med bland
selv, samt 445 FP. deraf 3 med bland selv, og den nye mulighed
bredbånd uden tv 34 medlemmer. Der er ca. 130 mulige tilslutninger i
byen. Vi var inviteret til regionsmøde hos YouSee i Middelfart i februar
måned. Alle i bestyrelsen var forhindret af sygdom eller arbejde. Sidst i
august, var vi som det eneste i året, hos Dansk kabel tv for at se
nærmere på en renovering af vores anlæg, der trænger til at blive
renoveret for at øge bredbåndshastigheden til gigaspeed og det nye tv signal 4 K UHD – standard, hvorved vi skulle få et mere robust anlæg,
der også bliver nemmere at servicere. Vi fik ikke skrevet kontrakten
under inden nytår grundet uoverensstemmelser mellem os og YouSee.
Det er vores anlæg, så vi er røvtrætte af, at YouSee tilslutter husstande,
som ikke er medlem af foreningen. At YouSee leverer tv, bredbånd samt
telefoni giver dem jo ikke ret til at sætte nogen på vores anlæg uden at
oplyse os om dette, så vi kan få vores tilslutningsafgift. End ikke i
foreningens selvbetjening kan vi se, hvem der er tilsluttet. YouSee kan i
deres system se, hvem der er tilslutningsmulig, men de informerer ikke
kunden ved oprettelsen om, at de skal betale til os. Så vi må rende
baglæns for at få vores penge til alles utilfredshed. Jeg var sidst i
december hos YouSee i København, hvor vi drøftede problemerne. Jeg
er ikke helt tilfreds med udfaldet, men det er dog trods alt bedre, hvis
det bliver overholdt. Kontrakten er nu skrevet under for renovering til
opgradering 1,2 GHz Docsis 3.1 - standarden.
Forventningerne for 2018 vil være uændret i forhold til sidste år, da der
ikke er nogle ny udstykninger i byen, men kun de tilbageværende i
Kirsebærhaven samt enkelte rundt om i byen.

