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Ordinær generalforsamling 2020, vil blive afholdt onsdag 25.marts,
kl19:30. Nærmere vil tilgå sammen med den officielle indkaldelse der
omdeles ultimo februar/primo marts.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 15.februar, 2020!
Arbejdernes Landsbank har desværre nedlagt deres foreningsservice
som antenneforeningen hidtil har anvendt til opkrævning af kontingent.
Foreningen har istedet truffet aftale med Forenede Danske Antenneanlæg om at bruge deres system.
Tidligere tilmelding til BS kan ikke genanvendes. Alle opkrævninger der
udsendes til betaling 2.januar vil derfor være som FI-kort
Medlemmerne opfordres naturligvis til at gentilmelde kontingent til
antenneforeningen til betalingsservice. Vi beklager ulejligheden.
Der foreligger endnu ingen endelige priser fra YouSee på kanalafgift og
service, men YouSee-priser for 1.kvt. 2020 vil sandsynligvis være
uændret. Koda/Copydan er steget ca. 5%. Ved uændret driftsbidrag og
kanalafgift vil de månedlige priser incl. moms være flg.:
Grundpakke: 184,-

Mellempakke: 391,-

Fuldpakke: 521,-

Vi forventer at kunne oplyse de endelige priser ifm. indkaldelse til
generalforsamlingen. Hvis de nye priser er kendt inden, vil de bliver
oplyst på hjemmesiden www.skansen.dk.
Kanalsammensætning 2020

Som det har været nævnt i bl.a. dagspressen, så har YouSee valgt at
fjerne Discovery’s kanaler fra de faste pakker og havde planlagt kun at
lade dem være tilgængelig i Bland Selv-løsningen.
Desværre er der i skrivende stund endnu ikke truffet en aftale med
Discovery mht. accept for dette og Discovery-kanalerne vil derfor blive
fjernet pr.1.januar og indtil ny aftale er på plads.
Pakkeændringerne vil være følgende:
Grundpakke
Kanal 5 erstattes af TV2 Charlie
Mellempakke
Kanal 4, 6 og 9 samt TLC udgår.
TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 MAX, TV3 Sport og Viasat
Ultra HD (sport i 4K opløsning!) tilføjes istedet.
Fuldpakke
Eurosport 1 og 2, Discovery Channel, Discovery
Science, Investigation Discovery samt Animal Planet
udgår.
CMore Stars, First, Hits og Series tilføjes sammen
med Viasat Action, Film Family og Film Hits.
De nye pakker fremgår af vedlagte oversigt. Der er tillige vedhæftet en
oversigt over sportsudsendelser på de kanaler der er tilgængelige.
BEMÆRK: Alle sportskanaler i faste pakker kommer nu til at ligge i
Mellempakken (dog undtagen Viasat Golf)!!!!

Bland Selv
2020

TV 2 Play tilføjes som streaming-tjeneste samt kanalen TV2 Sports X.

Ændringer DR

DR3, DRK samt Ultra nedlægges. DRK sammenlægges med DR2 og
vil fremover hedde DR2. DR3 vil være tilgængelig som streaming via
DRTV (Danmarks Radios streamingtjeneste på dr.dk).

YouSee More

Der har været en del problemer omkring tilmelding til YouSee More som
tilbydes til medlemmer med Mellem- eller Fuldpakke samt enten
bredbånd eller mobiltelefon hos YouSee. For bredbånd kræves dog 10
Mbs eller hurtigere.
Disse problemer skulle nu være løst og tilmelding kan sker via Mit
YouSee og link YouSee More i venstremenuen. Derefter klik Tilmeld.

Streaming

Som tidligere nævnt kræver streaming vist på TV-skærm enten en
YouSee TV-boks, Apple TV4, Android boks eller et af de Smart TV hvor
til YouSee har udviklet apps. Disse løsninger kræver ikke signal fra
mobiltelefon eller tablet, blot wi-fi-tilslutning. TV-boksen kræver dog
også kabel.
Chromecast er også en løsning, men kræver billede “castet” fra
mobiltelefon eller tablet.
YouSees apps til Apple TV4 og androidbokse er blevet opdateret med
nye funktioner f.eks. mulighed for at optage.
Foreningens oversigt Funktioner for Web og streaming kan hentes på
foreninges hjemmeside (Forening —> Dokumenter).
BEMÆRK: Hvis ovennævnte løsninger anvendes sammen med Bland
Selv så er Bland Selv-kort kun nødvendig hvis man ønsker kanalvalg
via fjernbetjeningens numeriske taster (gælder ikke YouSee TV-boks).
Som alternativ til Apple TV4 er android-boksen Xiaomis MiBox S (også
til 4K opløsning) med indbygget Chromecast en oplagt mulighed.
Dette produkt er certificeret af Google og YouSees brugerflade til
androidbokse er meget lig den til Apple TV4. Prisen er ca. 500-550,-.
Androidboksenes væsentligst begrænsning pt. er en manglende DRapp, men her kan man “caste” til TV fra mobil eller tablet via den i
boksen indbyggede Chromecast…eller bruge YouSees arkiv.
Pricerunner har lavet en udmærket produktsammenligning af
ovennævnte produkter:
https://www.pricerunner.dk/test/medieafspiller
Denne sammenligning nævner også MiBox S begrænsninger ift. Apple
TV4.
MiBox S er også en billig og perfekt løsning til hjemmets “sekundære”
TV-skærme og er sammen med Apple TV4 oplagt kabelfrie løsninger.

Pakkeskift

HUSK…at pakkeskift skal være meddelt antenneforeningen senest
30.november og helst på mail antenneforeningskansen@gmail.com!
Pakkeskift for Bland Selv skal dog ske direkte til YouSee på 70 70 40
70. Dette gælder også skift fra fast pakke til Bland Selv.

mvh Bestyrelsen
Ejner Egtved 7448 6332, Per U.Pedersen 7448 8090, Preben Mylliin 4018 8440, Anders Skafte 3018 6409

De faste tv-pakker
I Grund-, Mellem- og Fuldpakken er kanalerne bestemt på forhånd. Kig på markeringen og se, hvad
der ligger i din pakke pr. 1. januar 2020. Hvis du har Fuldpakken, kan du fx se alle de viste kanaler. Læs
mere om de forskellige pakker på næste side.

Grundpakken

Mellempakken

Fuldpakken

OL 2020

Glæd dig til store
sportsoplevelser i 2020

Fodbold

SUPERLIGA 2020

Bundesliga (Tyskland)
Carabao Cup (England)
Landskampe
FA Community Shield (England)
FA Cup (England)
Jupiler League (Belgien)
La Liga (Spanien)
Ligue 1 (Frankrig)
NordicBet Liga (dansk 1. division)
Premier League (England)
Premier League (Skotland)
Serie A (Italien)
Superliga
Sydbank Pokalen
The Championship (England)
UEFA Champions League
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Håndbold
Champions League
Herre håndbold ligaen
HTH Ligaen (K)
Landskampe
Tysk bundesliga (M)
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Tennis
ATP World Tour
Wimbledon
WTA - enkelte turneringer
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Motorsport
Formel 1 Kvalifikation + Race
Le Mans
Moto GP
Nascar
Speedway (DM individuelt)
Speedway European Championship

EM 2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Cykling
EM & VM
Flandern Rundt
Fyen rundt
La Vuelta Espana
Tour de France
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Andre sportsgrene
Amerikansk fodbold: NFL
Atletik: Diamond League
Atletik: VM Cross Danmark
Badminton: DM, VM & All England
Basketball: EM, VM & Euroleague
Basketball: NBA
Boksning: Nordic Fight Night
Boksning: Sauerland Stævner
Dart: VM
Golf: European Tour & World Cup
Ishockey: Metalligaen
Ishockey: NHL

© Anders Kjærbye
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