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Året 2017 har stort set været et godt år for antennelauget , hvis vi ser bort fra den uheldige start omkring nytår
2016/17 , nævnt i sidste års beretning . Selve vores Anlæg har eksisteret siden 1968-69 hvor det blev installeret i
sin spæde start. For nogle år siden , hvor vi skulle have bredbånd installeret ( dengang kaldte man det bare
internettet ) skete der dette ,at systemet skulle ændres fra et et-vejs system til et 2 vejs ellers kunne man kun
modtage og ikke sende ud af huset. På trods af denne ændring er indholdet af tilslutningskasser stadig rigtig
gammel udstyr . I særdeleshed er kasserne æld gammel og mange er i en sådan stand at der fremover må regnes
med en del forstyrelser samt en dårlig kvalitet på skærmen. Det er ca . 75 stykker det drejer sig om , idet der i
løbe af det sidste år er udskiftet 2 stykker p.g.a. påkørsel , og indtil videre er betalt af dem der har forvoldet
skaderne.ellers vil de koste foreningen ca Kr. 4000,-- incl. moms per st. dvs. ca kr. 300.000,-- Ogå her vil jeg
vende tilbage til.
Nogle af vores abonnenter har haft behov for service hjælp netop p.g.a. problemer med fugt eller myrer i
kasserne , idet disse er stærk beskadigede , revnet i top eller bund , og jeg vil være så frit at konstatere at det ikke
er luxus at vi efter ca. 50 år skal have skiftet disse kasser ud , for at vi kan bevare den hoje kvalitet både på TV
samt bredbånd , Dette kommer jeg tilbage på senere i aften. pkt 4 og 5
Efter vores sidste generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen at undersøge mulighederne for andere udbydere
end den vi har i dag, specielt på bredbåndet , idet f.e. Glentevejens Antenneforenig havde tilbud billigt internet.
Efter en hurtigt statr med kr. 99,-- viste det sig at det kunne ikke holdes og prisen er nu sat op igen , dog ikke helt
på højde med vores. Også her vender jeg tilbage til. pkt 4 / 5
Vi har været på messebesøg i Kolding arrangeret af F:D:A F Forenede danske Antenneforeninger , godt nok er vi
ikke medlem af foreningen , men vi var inviteret til at deltage. Her deltog alle anerkendte udbydere som
bl.a.Boxer ; Waoo ; og Yousee: m.m. Her blev vi præsenteret for de sidste nyheder netop indenfor

bredbånd og TV under navnet DOCS 3.1 som giver et hurtigere og bedre signal for begge retninger , alene
den forbedring vil også kræve en ændring af indhold i vore tilslutningskasser . Dette forventes at blive lanceret
indenfor det kommende år.

Vi har derfor undersøgt markedet hos forskellende leverandører af bredbånd og Tv leverandører., og kan
konstatere at der p.t. kun er et lille forskel på bredbånd., og på TV området ligger vi selv rimeligt fornunftigt idet vi
har forhndlet os til en totalaftale med Yousee. dvs TV brebånd og telefoni. en virkelig god og hurtig service ,
hurtig afhjælpelse af af opståede problemer ,og så godt som ingen regninger. alt i alt noget som ikke kan forventes
af andere udbydere uden ekstra omkostninger, Også her kommer jeg tilbage til.
Bestyrelsen præsenterer de forskillige muligheder på overhead , og udleverer disse oplysninger til de fremmødte ,
så vi kan tage dette som udgangspunkt til de drøftelser omkring fremtiden og de dermed forbundene
omkostninger.
Hermed fremlægger jeg min beretning til generalforsamlingens disposition
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