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FORMANDENS BERETNING OVER ÅRET 2019
PRÆSENTERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 26/02/2020
Kære fremmødte.
Nu er der gået et år igen siden vi mødes sidst.
Vi kan ikke konkludere at det har været et helt roligt år, idet der sket en masse ting i TV
verden.
På vores sidste generalforsamling vedtog vi, at alle vores tilslutnings-kasser på grund af
alder og tilstand skulle udskiftes, og samtidigt skulle moderniseres til at vi kunne modtage
og levere DOCsis 3,0 og 3,1 til gavn for internetløsninger.
Vi indgik aftale med Yousee' s teknikafdeling, som, efter min mening, foretog en meget
hensynsfuld arbejdsindsats uden de store problemer, idet vi var blevet enige om, at
arbejdet blev udført fra mandag til torsdag, så eventuelle fejl, eller problemer kunne løses
inden weekenden, så vores medlemmer ikke blev sorteper i weekenden.
Det gik kun ud over et enkelt medlem, hvor man havde glemt at tilslutte kabelstikket i
kassen.
Ved en rundgang i området må jeg sige, at det virkeligt er en synsmæssig forbedring at se
på de nye mere praktiske tilslutningskasser.
Teknisk set fungerede dette også tilfredsstillende. Men der kom desværre nogle
udmeldinger af foreningen, hvor man gerne ville forblive på nettet for at kunne benytte sig
af internetforbindelsen.
Bestyrelsen vedtog, at man skulle bidrage med et medlemsgebyr for at kunne benytte sig
af denne mulighed. På den måde var man på lige fod med fjernsyns-seernes bidrag
til fællesomkostninger.
Indtil medio oktober fungerede alt efter de aktuelle forhold. Så begyndte der at opstå
rygter, som senere viste sig at blev til virkelighed, nemlig, at der kom store programmæssige ændringer, hvor bl.a. en del af sportskanalerne ville forsvinde.
Bestyrelsen var i løbende kontakt med Yousee, som gjorde meget ud af at orientere sine
kunder, men på dette tidspunkt ikke kunne løfte sløret for, hvordan forhandlingerne ville
ende. I stedet for fik vi ekstra kanaler, så som TV2 play, Xee og Viasat kanaler. Sådan
ligger det p.t., men ingen ved, hvor det ender, idet der stadig foregår forhandlinger bag
lukkede døre. De sidste rygter siger, at der vil ske noget indenfor en overskuelig tid.
Det er samtidigt med en vemodig tanke, at jeg kommer med denne beretning, idet det vil
være min absolut sidste efter mange mange år .
Min hustru og jeg har sat vores hus til salg og påtænker derfor at flytte fra området efter
næsten 50 år, da vi bosatte os her i 1970.
Min bestyrelse skal have en meget stort tak for det gode samarbejde gennem årene, uden
deres indsats og støtte ville det ikke have været muligt at klare dette arbejde.
Jeg er overbevist om, at vi er i besiddelse af et godt fremtidssikret anlæg, som jeg meget
fortrøstningsfuld overdrager til den fremtidige bestyrelse.
Hermed stiller jeg min beretning til generalforsamlingens disposition.
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