www.skansen.dk
Kontingentopkrævning

Generalforsamling
Pakkepriser

December 2019

Vedlagt følger faktura på kontingent. På grund af overgang til nyt
opkrævningssystem er tidligere tilmeldinger til betalingsservice
annulleret og man er desværre nødt til at gentilmelde med de
oplysninger der står på fakturaen!
Afholdes, som meddelt i seneste infobrev, onsdag 25.marts, 2020.
På nuværende tidspunkt er der endnu ikke nogen aftale med Discovery
og YouSee forventer ikke at en evt. aftale kan blive aktiv før tidligst i
løbet af 2.kvartal.
De nuværende pakkepriser vil sandsynligvis holde også i 2.kvartal. En
evt. prisstigning som følge af ny aftale med Discovery vil først blive
opkrævet med 2.rate der dække 3.og 4.kvartal.
Koda/Copydan og driftsbidrag opkræves som sædvanlig for hele 2020
sammen med 1.rate!
2.rate omfatter således kun kanalafgift til YouSee plus moms.
Beløb for driftsbidrag er dog med forbehold for det budget der fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Sammensætning af 1.rate for henhv. Grund-, Mellem- og Fuldpakke:

Pakkepriser for Dybbøl Plejecenter vil være de beløb pr.måned der var
nævnt i det seneste infobrev (november 2019).
Discoverykanaler

Android-bokse

Discoverys kanaler kan ses på deres streaming-tjeneste dplay som i
udgaven med sport tilbydes til ca.100,- i en 6 måneders prøveperiode.
Bestilling på auth.dplay.dk/products.
I det seneste infobrev omtalte vi en prisgunstig løsning til streaming
uden mobil eller tablet, nemlig Xiaomis android-boks MiBox S (ca.500,- 550,- f.eks. Bilka), dog med den begrænsning af der ikke er en DRTV
app til android.
Siden har DR meldt ud at der vil komme en app til android TV og bokse.
Yderligere en fordel ved MiBox S er at den også har bluetooth og derfor
kan overføre TV lyden til f.eks. et par bluetooth høretelefoner eller
højttalere.
Det anbefales at anvende en Google godkendt andriod-boks, da man
så er sikker på at få opdateringerne fra Google overført til boksen.
Ud over ovennævnte boks har YouSee også Nividia Shield androidboks på listen over bokse som kan køre med YouSees android app.

Samme YouSee app kan naturligvis også installeres på Smart TV med
android-platform (f.eks. Sony og Philips). Dette gør en boks overflødig!
Ønsker man et overblik over hvordan man kan streame YouSee som
web TV og hvilke funktioner der er knyttet til de tre pakker, kan man
hente en oversigt på skansen.dk —> Forening —> Dokumenter —>
“Funktioner for Web og streaming”
Streamingtjenester

Streaming-tjenester koster typisk ca.100,- i “løssalg”, men med
YouSees Bland Selv-koncept kan de fås til et langt lavere beløb.
Eksempel:
Hvis man har Mellempakke og denne giver de kanaler man ønsker at
se, så kan man for yderligere ca.130,-/md. få Fuldpakke med Bland
Selv og dermed ekstra 26 point. Det betyder at hvert point koster 5,-!
En streaming-tjeneste via Bland Selv koster typisk 5-6 point, dvs. kun
25,- - 30,-, dog koster Netflix mellem 6 og 13 point afhængig af TV
pakke, skærmopløsning og antal samtidige brugere.

Webmail

Medlemmer med foreningsmail (domænet @dyb-net.dk) kan få adgang
til deres mails via webmail.yousee.dk.
Gå ind via Mit Yousee og i stedet for at bruge normal brugernavn skal
man bruge sin foreningsmailadresse samt kodeord for denne.
Nederst i venstre hjørne er en cirkel hvor der står “webmail”.
YouSee har indbygget et ret effektivt spam-filter der snupper langt de
fleste spam-mails. Desværre er det så effektivt at det også tilbageholder
ikke spam-mails (endog YouSee-mails).
Det kan derfor være nødvendigt at gå ind på webmailen og tjekke
spam-folderen. Finder man mails der ikke er spam, markeres mailen og
man klikker på knappen “ikke spam” for oven. Herefter flyttes mailen til
“Indbakken”.
Ønsker man at fremtidige mails fra en afsender ikke ryger i spamfolderen, skal man klikke på “Indstillinger” og vælge “Mail”. Scroll ned til
“Indstillinger for spam-mail “og skriv eller kopier adressen i ruden “Tillad
meddelelser fra”. Husk at klik på “Gem”!
Da det vil være fornuftigt at tjekke spam-folderen jævnlig bør man lave
et link (bogmærke) i browseren til webmail så man undgår at gå via Mit
YouSee.
Har man brug for hjælp ang. foreningsmail kan man kontakte YouSee
på 70 70 40 38.

Foreningsmail

Ifm. overflytning til ny server for foreningsmail er der fundet en række
mailadresser med ugyldig navn, ofte fordi der står et “.” foran @ (f.eks
hans.h.@dyb-net.dk).
Det har ikke været muligt at overføre disse mailadresser og ejerne
bedes kontakte YouSee på 70 70 40 38 for at finde en løsning.

Kanalliste

Ny kanalliste for 2020 er vedlagt. Denne forventes at blive aktiv på et
tidspunkt mellem 2 og 10 uger inde i 2020. Nøjagtig dato er endnu ikke
kendt.
Pr. 1.januar udgår Discovery-kanalerne og erstatningskanalerne vil blive
lagt ind på disse pladser, f.eks. TV2 Charlie på Kanal 5s plads.
Senere vil der ske en omlægning iht. vedhæftede kanaloversigt.

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

