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Referat

Referat fra ordinær generalforsamling 2019 er vedlagt.

Hvad er hvad?

Flow TV: Udsendelse vises på TV-skærm samtidig med at TVleveran-døren sender programmet (dvs. traditionelt TV).
TV’et får signal fra foreningens kabelnet via TV-stik i væg (eller egen
antenne).
Valg af kanal sker ved at indtaste kanalnummer vha. “0-9”-tasterne på
TV’ets fjernbetjeningen.
Streaming: Udsendelser kan vises på TV’et når brugeren ønsker det.
TV’et får signal fra internettet og skal derfor enten være et SmartTV
eller være tilsluttet en boks, men behøver ikke nødvendigvis at være
tilsluttet TV-stik i væg (med mindre der anvendes en YouSee TV-boks).
Kanalvalg sker typisk ved at man vha. fjernbetjeningen klikker på ikoner
i en bestemt rækkefølge eller vælger via touch-skærm på tablet eller
mobil. Se muligheder i oversigt på side 2.

Web TV vs.
YouSee TV-Boks YouSee’s hjemmeside yousee.dk giver ikke umiddelbart en samlet
oversigt over muligheder samt begrænsninger med Web TV (YouSeeapp YouSee TV & Film eller www.tv.yousee.dk) vs. YouSee’s TV-boks.
Foreningen har derfor opdateret tidligere udsendte oversigt. Se side 2.
Bemærk! Streaming kan ikke tilgås via flow TV (heller ikke med Bland
Selv-kort) og anden løsning må anvendes hvis streaming ønskes.
Løsningen er Web TV eller YouSees TV-boks. Se div. muligheder for
Web TV på oversigt på side 2.
Specielt for medlemmer med Bland Selv er streaming interessant, da
Bland Selv-point kan konverteres til streaming-tjenester (Netflix, HBONordic, CMore, ViaPlay m.fl.).
Begge oversigter indgår i dokumentet “Funktion for Web TV og
Streaming april 2019” der kan hentes i A4-format på foreningens
hjemmeside under Forening —> Dokumenter.
Rabatter

*AV-Connection tilbyder foreningens medlemmer 10% rabat på Triax
komponenter når der bestilles online. indtast koden SKANSEN10 under
“Har du en kampagnekode?”. Varen kan afhentes i butik Kærvej 71-73.
*YouSee-butikken i Borgen giver medlemmerne 10% på mobiltelefonudstyr!

Bland Selv

-VIGTIGT: Hvis man ændre fast Mellempakke eller fast Fuldpakke til
Bland Selv kræver det skift af filter og Bland Selv bliver normalt først
aktiveret når filter er skiftet.
-Ved skift til Bland Selv, skal alle fjernsyn, hvor man ønsker at se Bland
Selv-kanalerne som flow TV, have et Bland Selv-kort.
-Afmelding af Bland Selv kan kun ske ved henvendelse til antenneforeningen f.eks. på mail til antenneforeningskansen@gmail.com!

Tyske ekstra
kanaler
mvh Bestyrelsen

Ønskes 3Sat, Arte, Pro7, SAT1 eller Vox som ekstra kanaler, skal den/
disse bestilles hos YouSee-butikken i Borgen!!!
Ejner Egtved 74 48 63 32
Preben Myliin 40 18 84 40

Per U.Pedersen 24 82 64 84,
Anders Skafte-Pedersen 30 18 64 09

Streaming (Web TV) med og uden Bland Selv

Flow TV (Skansens
coax-kabelnet)

Bland Selv-kanaler vist
som flow TV på TV-skærm,
kræver Bland Selv-programkort.
Alle fjernsyn hvor der ønskes
vist Bland Selv-kanaler skal
således have et programkort.
Kanalerne kan alternativt også
streames som Live TV vha.
YouSee-appen (Web-TV).
Streamings-mulighederne
er vist på denne side.

-Streaming kan ikke tilgås via Bland Selvkort, men må ses på skærm på mobil,
tablet eller computer!
-Kræver download af YouSee-app.
-Ønskes streaming vist på TV-skærm,
må en af løsningerne til højre anvendes!

Bemærk! Grundpakkens kanaler
kan altid ses som flow TV uden
Bland Selv-kort og vælges med
de numeriske taster (0-9) på
TV’ets fjernbetjening.
Grundpakkens kanaler er dog
også med på Bland Selv-kortet.

2019-04-09/PUP

HDMI-port i TV

Chromecast

wifi
HDMI-port i TV

(Monteres direkte
i TV’ets HDMI-port)

Apple TV

Mobil/tablet/Computer

Airplay

Mobil/tablet/Computer

-Streaming kan overføres fra mobil eller tablet til TVskærm via Chromecast eller Apple TV (sidstnævnte
kræver iPhone eller iPad).
-Mobil-/tablet-skærm bruges til betjening (valg af
streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
-Bland Selv-kort er nødvendig hvis man ønsker at se
en Bland Selv-kanal på TV-skærm uden brug af
mobil eller tablet samt til at vælge en Bland Selvkanal via de numeriske taster (0-9) på TV’ets
fjernbetjening (flow TV).

Android-boks

Apple TV4

-Streaming kan også vises på TV-skærm
vha. Android- eller Apple TV4-boks.
…og uden anvendelse af mobil/tablet!!
-Android-/Apple TV4-boks skal tilsluttes
internet via wifi eller kabel og YouSeeapp skal downloades i boksen.
-Billedet på TV-skærm og boksens fjernbetjening bruges til betjening (valg af
streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
-Hvis TV’et understøtter HDMI-CEC, kan
TV’ets fjernbetjening anvendes til betjening af Apple TV4-boksen og der skal
kun anvendes en fjernbetjening (TV’ets).
-Bland Selv-kort er nødvendig hvis
man ønsker at vælge en Bland Selvkanal vha. fjernbetjeningens numeriske
taster (0-9) (flow TV).

Bemærk! På nogle SmartTV kan man
downloade en YouSee-app på TV’et
der gør Android-boks/Apple TV4 overflødig.

Antenneforeningen Skansen

+ (ikke Grundpakke)

Optage

+

+

+

+

+

+

YouSee TV Boks
+30,-/md

+

Overnævnt er pr.d.d. og med forbehold, da der løbende indføres opdateringer.
Kontakt evt. YouSee på 70 70 40 70 (Bland selv-kontakt) for yderligere informationer.
2019-04-24/pup

BEMÆRK: Streaming fra streaming-tjenesterne eller at vise egne optagelser og programmer
fra TV-Arkiv er ikke mulig via Bland Selv-kortet i TV’et, men kræver YouSee TV & Film-app
på tablet/mobil for at få billedet overført til TV-skærmen.
Alternativt kan YouSee TV boks, Apple TV gen.4 eller en Android-boks anvendes. Med disse
er tablet/mobil ikke nødvendig til betjening. Der er også apps til nyere smart TV.
Læs mere om hvordan man streamer tv-indhold på forskelligt udstyr:
https://kundeservice.yousee.dk/mere-tv/devices

Det kræver et Mit YouSee-login for at se Live TV mm. på computer/tablet/mobil via YouSee
TV & Film-app. Hvis man i forvejen afregner ydelser med YouSee har man allerede et Mit
YouSee-login, ellers kan man oprette det via YouSee.dk —> Mit YouSee —> Nyt login
(kræver identifikation med NemID).

YouSee TV & Film-app understøtter både Chromecast og Apple TV (Airplay), hvilket giver
mulighed for at overføre udsendelse/film til TV-skærmen fra tablet/mobil!
Ved Apple TV gen.4 er tablet/mobil ikke nødvendig hvis YouSee TV & Film-app installeret og
Apple TV’et tilsluttet internet via kabel eller wifi.

Tablet, mobil og Apple TV gen.4 (betjening via fjernbetjening og TV-skærm) kræver
installation af YouSee TV & Film-app og computer kræver installation af hjælpe-program, dog
ikke hvis Google Chrome anvendes som browser.
Ved computer ligger hjemmesiden med YouSee TV & Film på tv.yousee.dk.

Note 1:
TV 2 kun som Live TV “hjemme” og kun med YouSee-BredBånd.
TV 2 som Live TV “ude” (dvs. anden bredbåndsudbyder…i hele EU!) kan dog tilkøbes for 5,-/
md.

YouSee TV Boks indeholder grundlæggende Live TV, start forfra/pause/spole, TV-Arkiv og
optage samt Paramount+ og YouSee Premiere (månedens udvalgte premiere-film) uanset
pakke og bredbåndsudbyder.

+

Abonnement kan tegnes hos YouSee og kan ses som streaming-tjeneste med Bland
Selv bl.a via YouSee TV Boks. Point ved Bland Selv: 5-17

99,-/md.
Point ved Bland Selv: 6

ViaSat Film
incl. Viaplay
Netflix

69,-/md.
Point ved Bland Selv: 5

99,-/md.
Point ved Bland Selv: 5

+ (ikke Grundpakke)

+ (dog ikke Live TV)

+ (dog ikke Live TV)

+

+

Apple TV gen.4
(hvis betjening via app)

HBO Nordic

“+” betyder at funktionen er inkluderet.

Lejefilm

Børn

Serie

CMore

+ (ikke Grundpakke)

TV-Arkiv
(tidligere udsendelser)

Film

+ (dog ikke Live TV)

Spole

+

Start forfra
+ (dog ikke Live TV)

+

Live TV 1)
(aktuelle udsendelser)

Pause

Computer/
tablet/mobil

Funktioner og
streaming-tjenester:

YouSee TV & Film (Web TV via internettet…dvs. TV på alle Skærme) samt YouSee TV-boks:

Dato: 12.marts, 2019
Ref.: Per.U.Pedersen

Referat fra ordinær generalforsamling

Tirsdag 6.marts, 2019, i Dybbøl Sogns Forsamlingshus
Bestyrelsen var repræsenteret ved Ejner Egtved, Per U.Pedersen, Preben Myliin og
Anders Skafte-Pedersen.
YouSee var repræsenteret ved konsulent Steen Dall.
18 medlemmer var til stede.
Valg af dirigent
-Bestyrelsen foreslog Frode Sørensen, Nørreled 1. Der var ingen modkandidater. Frode
takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Formandens beretning
Beklageligvis mistede foreningen i oktober 2018 foreningens kasserer Per Germann. Per
havde været medlem af bestyrelsen siden 2013 og havde været et aktiv for foreningen,
både når det gjaldt det regnskabstekniske, men også og ikke mindst i forbindelse med den
tekniske support han gav til mange af vores medlemmer.
Anders Skafte-Pedersen er indtrådt i bestyrelsen som erstatning for Per Germann.
Per Ulrik og Preben har varetaget de kasserermæssige opgaver frem til foreningens
generalforsamling her i dag.
Ombygning af kabelanlæg:
I henhold til ny kontrakt med YouSee skulle der i 2018 ske en ombygning af anlægget til
Docsis 3.1. Ombygningen blev gennemført i december måned inden for en uge.
Hvad har ombygningen og den nye kontrakt så ændret for medlemmerne:
Der er åbnet op for separat køb af internet til foreningspriser – dvs. bredbånd uden TV.
Kontingent til foreningen er indregnet i den pris for internet der afregnes til YouSee.
Der kan nu købes internet med gigaspeed…også uden TV-pakke. YouSee afholder evt.
omkostninger for ombygningen af det enkelte medlems installation til højhastighedsinternet.
Udskiftningen af forstærkere, gennemgang af sammenføjninger og fornyelser af stik ved
ombygningen har resulteret i at foreningen nu har et væsentligt mere driftssikkert og stabilt
anlæg, fuldt opdateret.
Indstillings - og signalproblemer:
Der er stadig af og til problemer med kanaler, men typisk ifm. YouSees kanalomlægninger
og hvor ny kanalsøgning nødvendig.
Har man problemer, så kontakt bestyrelsen der vil forsøge at løse problemet eller vejlede i
hvordan man kommer videre.
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Det nye bestyrelsesmedlem Anders Skafte-Pedersen er også til rådighed, hvis han da ikke
lige er ude på Nordsøen.
Medlemsstatus:
• Januar 2018 - 389 medlemmer
• Januar 2019 – 378
• Hertil skal så tillægges internet-kunder uden TV-pakke– på nuværende tidspunkt 7.
• Januar 2019 - 385 medlemmer
o Tilbagegang på 4 medlemmer
o Så fortsat en lille tilbagegang,
• Et af foreningens hovedproblemer er at mange i vores område har en firmaaftale i
forbindelse med internet. Den mulighed kan foreningen ikke tilbyde, men YouSee er
gjort opmærksom på problemet.
Pakkestatus - 2018:
• 115 har valgt grundpakken
• 100 har valgt mellemste pakke heraf har 30 valgt bland selv.
• 163 har valgt stor pakke heraf har 11 valgt bland selv.
• 42 har valgt en TV boks og 36 en kortløsning
Hjemmeside:
• Foreningens hjemmeside findes på WWW.skansen.dk
• Webmaster er Per Ulrik Pedersen indlægger aktuelle nyheder og generelle
oplysninger om foreningen.
• Man opfordres som sædvanligt til at tilmelder sig foreningens nyhedsmail på
hjemmesiden. Så modtager man automatisk en mail når der er nyt på siden.
Fejlmelding:
• YouSee tilbyder en SMS tjeneste, så man får tilsendt fejl meddelelser vedr.
problemer på vores net direkte fra YouSee. Det kræver at man tilmelder sig
tjenesten på Mit YouSee.
• Fejlmelding sker på tlf. nr. 70 70 40 40
• Åbningstider: Hverdage mellem 8.00 – 20.00, Weekend og helligdage mellem 10.00
– 20.00
Kabelskader:
• Ved sidste års generalforsamling var der to løbende sager i forbindelse med
kabelskader på Vesterled.
• Begge skader var anmeldt til foreningens daværende forsikringsselskab Codan der
godkendte den ene skade som en forsikringssag, men samtidig opsagde Codan
foreningens forsikring med den begrundelse, at man ikke fremover kunne se en
forretning i aftalen. Igangværende skader ville dog blive dækket.
• Den seneste skade på Vesterled kunne ikke anerkendes som en forsikringsskade
og udgifterne er afholdt af foreningen.
Ny forsikring:
• I samarbejde med FDA blev der fundet og tegnet en tilsvarende forsikring ved
selskabet Tryg Forsikring.
• Som hovedregel dækker forsikringen kun brudskader eller det man kalder
pludselige opståede skader. Såfremt skaderne takseres som ældningsskader er
skaderne ikke dækket af forsikringen.
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•
•

Prisen for udbedringen af kabelskader koster ca. 400 kr. pr. løbende meter, men er
selvfølgelig afhængig af hvor skaderne er og hvilken belægning der skal
reetableres.
Risiko for og omfang af fremtidige skader kan ikke vurderes. Den ældste del af
anlægget er ca. 50 år og der er gravet meget i hele området, hvilket øger risikoen
for skader.

Fremadrettet:
Den nuværende kontrakt med YouSee gælder fra 1. januar 2018 og frem til 1. januar 2023.
Med de fordele denne giver er foreningen godt rustet til fremtiden.
-Der var ingen spørgsmål og referatet blev herefter godkendt.
Fremlæggelse af regnskab for 2018
-Per Ulrik Pedersen gennemgik regnskabet for 2018 som var indeholdt i indkaldelsen.
-Årets underskud var 5.705,- mod budget på 114.500. Dette skyldtes at en kabelskade er
blevet betalt af forsikringsselskabet, som herefter opsagde aftale.
-Beløb for forsikring større end budget. Tidligere aftale fulgte kalenderåret. Aftale med nyt
forsikringsselskab går fra april til april og beløbet omfatter derfor 5.kvartaler.
-Status. Periodisering er bl.a. kapitalisering af forud opkrævet kanalafgift og service fra
YouSee.
-Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev herefter godkendt.
Fremlæggelse af budget for 2019
-Per Ulrik Pedersen gennemgik budgetoplæg for 2019.
-El-udgift forventes at stige ca. 10-20% efter opgraderingen af anlæg.
-Regnskabshjælp nu inkluderet i Administration.
-Der er afsat et beløb til udskiftning af standere på Vesterled.
-Pakkepriser: Nye navne for de enkelte hovedposter, da f.eks. kontingent tidligere
dækkede tre forskellige ting.
Fremover er kontingent det total beløb sammensat af Kanalafgift/service (YouSee),
Copydan/Koda, driftsbidrag plus moms.
-Foreningen foreslog uændret driftsbidrag (tidligere kontingent) på 250,- excl. moms.
-Spm.: Hvad koster det at melde sig ud af foreningen?
Svar: Det koster ikke noget.
-Spm.: Hvad er grunden til den højere indtægt for Gebyrer/tilskud.
Svar: Tilskud til drift fra YouSee.
-Der var ikke yderligere spørgsmål til budget og dette blev derefter godkendt.
Behandling af indkomne forslag
-Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
-På valg var
…Preben Myliin, Dybbølstenparken 15.
…Per Ulrik Pedersen, Dybbølparken 5B.
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