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Kære alle sammen
Året 2018 er nu forbi uden de store problemer.
Ved vores sidste generalforsamling 1 foråret 2018 vedtog forsamlingen
at vi skulle forbedre vores internet hastighed og indgå kontrakt med
Yousee for installation af Docsis 3.1 hvor hastigheden bliver forøget
med op til 1000 Mbit/s upload , så anlægget kunne konkurreres med
fiberselskaberne . Dette kaldes i dag også som Giga speed.
Vi får derfor langt højere download uden at bygge nettet om , også taget i
betragtning af, at medlemmer efterspørger meget mere downlaod end
upload. Dette betyder også at der er mange penge foreningen kan spare.
Men fra uvildig side har vi fået at vide , at et godt vedligholdt Coax net
er et væsentligt aktiv i lokalområdet , og at man bør værdsætte
bestyrelsens arbejde for at fastholde konkurrencen og sikre medlemmerne
billigere TV, samt at internet forbliver i en god kvalitet. Med hastigheder
på 1000 Mit/sdownlaod i dag , går der rigtig lang tid før coax-anlægget er
udkonkurreret og med den teknologiske udvikling der er på de aktive
komponenter, så vil det være sandsynligt, at et coax-anlæg vil kunne
levere 10G download i 2030, hvis der skulle være nogen der har brug for
det.
Ligeledes blev vi enige om udskiftning af de virkelig gamle fordelingskasser hvor mere end over halvdelen trængte til det.
Her i løbe af efteråret 2018 gik man i gang med hele opgaven.
For at tage hensyn til de problemer der kunne opstå blev vi enige med
installationsfirmaet om at arbejdet kun blev foretaget fra mandag t/m
torsdag , så eventuelle fejl kunne rettes om fredagen , så ingen var uden
TV m.m weekenden over.
Heldigvis gik det stort set problemfrit . Kun i en enkelt tilfælde gik det
galt , hvor vort medlem var på ferie. og efter hjemkomsten ikke have
forbindelsen til sin TV.

Formanden blev tilkald og han forsøgte at genetablere medlemmets
TV m.m dog uden resultat . Det blev hurtig konstateret at kablet i
kassen ikke var ordentlig samlet og derfor ikke havde forbindelsen .
Vi må erkende at der i disse moderne tider sker en masse på dette område
og at de unge familier ser fjernsyn via computer og netfix. Dette
indebærer også at der er en stigende tendens til at vi får flere til at vælge
bland selv TV og derfor går over til mellempakken.
Med en boks er der mange fordeler, det giver en mulighed for at vælge
de kanaler man gerne vil se, udover den obligatoriske grundpakke .
Man kan optage programmer man ikke ser , samtidigt med at se noget
andet. Man kan sætte programmet på pause mens man foretager noget
andet, starte forfra når man ikke når starten til tiden og så kan man selv
skifte programmerne inden for de fastsatte mulighederne.
Ligeledes har bestyrelsen i samarbejde med Yousee skabt mulighed for at
komme , eller forblive på internet på vores net ,uden at have TV. Dette
kræver naturligt at man bliver medlem af antennelauget.
Der er sket nogle omfordelinger i kanalerne , uden at dette har givet de
store problemer hos vores medlemmer og vi har også fået et nyt
program kaldet XEE , som skal være kvalitetsunderholdning lige fra
originale danske programmer til de bedste amerikanske serier her fra den
20/ jan. 2019
Jeg skylder min bestyelse et stort tak for den indsats der er ydet i det
forløbne år .
Hermed stiller jeg min beretning til generalforsamlingens bedømmelse.

