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Ordinær generalforsamling, 2019, vil blive afholdt
onsdag 6.marts, kl.19:30
Dybbøl Sogns Forsamlingshus, Hørtoftevej 18, Sønderborg
Nærmere vil tilgå sammen med den officielle indkaldelse, der udsendes
senere.

Pakkepriser

Opgradering af
kabelanlæg

Under forudsætning af at generalforsamlingen godkender bestyrelsens
budgetoplæg, vil bestyrelsen foreslå flg. pakkepriser for 2019:

Fra mandag 17.december og til og med onsdag 19.december vil
Dansk Kabel TV (DKTV) gennemføre den fysiske opdatering af
antenneanlægget til bl.a. GIGA-bredbånd.
I denne periode vil der på forskellige tidspunkter mellem kl.7:00 og
16:45 forekomme afbrydelse af både TV- og internetsignal!
Den endelige opgradering af systemet til GIGA-bredbånd vil ske i
begyndelsen af 2019. Herefter vil anlægget være klar til at håndtere
fremtidens brug af streaming (både egentlige streamingtjenester samt
TV-udsendelser fra arkiv og start forfra). Samtidig vil der blive mulighed
for internethastigheder på op til 1 Gigabyte!
Efterfølgende kan der være behov for indgreb, der kan give kortvarig
afbrydelse af signalet.
Opgraderingen vil betyde et helt jævnt signal i alle dele af
antenneanlægget og dermed en markant forebedring af signalet hos
den enkelte bruger.
Har man installeret en intern signalforstærker kan dette dog give lidt
overstyring (forvrængning) af signalet, hvilket kan kræve lidt
efterjustering eller endda helt overflødiggøre forstærkeren.

Bredbånd uden
TV-pakke
Som meddelt på generalforsamlingen 2027, kan antenneforeningen nu
tilbyde bredbånd uden TV-pakke. Hvis man ikke vil have en TV-pakke

skal denne afmeldes hos antenneforeningen og man skal samtidig
anmode om at beholde sit YouSee-internet.
Man kan også få oprettet YouSee-internet uden TV-pakke ved at
kontakte antenneforeningen.
Bredbåndspriser er som for bredbånd med TV-pakke og man
bibeholder medlemsskab af antenneforeningen, dog uden at betale
kontingent!
Adgang til TVpakken på alle
skærme

HUSK! Til mobil og tablets kan man downloade en app der gør det
muligt at se TV og streaming på enhedens skærm. Kan også anvendes
til at overføre billede til TV-apparat ved anvendelse af Apple TV (vha.
Airplay, dvs. kun med Apple-produkter) eller Chromcast tilsluttet TV’et.
På computeren går man via browser ind på tv.yousee.dk.
Ovennævnte web-løsninger giver også adgang til arkivet i TV-guiden
samt at programmere (klik på ønsket udsendelse i TV-guide) og vise
optagelser (Min Side)!
Hvis du ikke har login kan du oprette dette på yousee.dk/opretlogin.

Apple TV-app

Ny YouSee-app kan nu installeres på Apple TV gen.4 (den med sort
fjernbetjening), dvs. at man ikke behøver at bruge mobil/tablet/
computer, men bruger Apple TV’ets fjernbetjening og TV’ets skærm til
betjening. Brugerfladen på skærmen er dog ikke den samme som for
TV-boks og øvrige apps.
Man logger ind med samme brugernavn/password som for Mit YouSee.
Adgang til lejefilm samt optagelse er dog endnu ikke mulig.
Dette er en ideel løsning hvis man vil se fjernsyn i sommerhuset eller
værelser hvortil man ikke ønsker at trække kabel og vil være uafhængig
af mobil/tablet.
Kræver blot internet. Der anbefales som min. en 20 Mb forbindelse.
Yderligere oplysninger på yousee.dk —> link forneden Kundeservice —
> Hjælp og vejledning —> TV —> Brug af TV —> YouSee TV og Film
appen på TV’et!
Herudover er der også apps til LG-, Samsung- og Android-fjernsyn!

Bland Selv

Ekstra tyske
programmer

Hvis du vil skifte til Bland Selv, kan du lægge en bestilling ind på
yousee.dk/pakke.
Du skal indtaste din adresse på siden for at se foreningens særlige
Bland Selv-pakker og priser. Du kan også få hjælp hos YouSeebutikken i Borgen eller ringe på 70 70 40 70.
SIDSTE NYT: Nu også muligt at vælge Netflix i Bland Selv!!!!!!!
Hidtil har det været muligt i Mellempakke og Fuldpakke at se 3Sat, Arte,
MDR, Pro7, SAT1 og Vox. Disse vil blive fjernet fra disse to pakker pr.
31.december for at skaffe mere plads til streaming og vil derefter kun
være tilgængelige som kanaler valgt via Bland Selv eller som tilkøb af
Ekstrakanaler (10 DKK/md).
Vejledning for bestilling af Ekstrakanaler findes på skansen.dk —>
Forening —> Dokumenter.
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