www.skansen.dk
Generalforsamlingsreferat
Pakkeskift

November, 2022

Referat fra Antenneforeningen Skansens ordinære generalforsamling er
vedlagt dette infobrev.
Husk at meddele ønske om evt. pakkeskift til antenneforeningen senest
1.december 2022, på mailadressen
antenneforeningskansen@gmail.com!

Kontingent 2023 YouSee har desværre set sig nødsaget til at hæve pakkepriserne, bl.a.
pga. øgede udgifter til sportsrettigheder samt drift.
Priserne for de tre pakker bliver hævet med henhv. 20,-/md, 30,-/md og
40,-/md.
De årlige opkrævninger bliver derfor som anført i nedenstående skema:

Ovenstående priser er naturligvis under forudsætning af at de
godkendes på generalforsamlingen 2023.
Priserne på Bland Selv vil være de samme som for Mellem- og
Fuldpakke.
Kanalændringer

Der vil ikke være ændringer for kanalsammensætningen i 2023.
Ny kanaloversigt for 2023 kan hentes på startsiden (forsiden) af
foreningens hjemmeside www.skansen.dk.

TV-pakkefordele

Der er følgende fordele ved at være tilsluttet antenneforeningens
kabelnet med en TV-pakke. Gælder alle TV-pakker:
*Hurtig adgang og valg af kanal blot ved et tryk på de numeriske
taster på fjernsynets fjernbetjening!
*Adgang til DR’s kanaler (flow TV)!
*Adgang til betalingskanaler (antal afhænger af pakkestørrelse)!
*Adgang til nabolande-kanaler (svt1, svt2, TV4, NRK1, ARD, ZDF,
NDR, RTL) hvor flere udsendelser er med danske undertekster.

*Adgang til TV og streaming via computer (tv.yousee.dk) samt
tablet/medieboks/smart TV/mobil (YouSee Play…tidligereYouSee
TV & Film-app).
Mellem- og Fuldpakke har adgang til TV-arkiv!
Bland Selv

Der har på internettet været en del oplysninger om YouSees nye tiltag
kaldet YouSeePlay og det har været anført at det erstatter Bland Selv i
bl.a. antenneforeningerne.
De medlemmer i Antenneforeningen Skansen der i dag har Bland
Selv beholder dette! Antenneforeningen har pt. ingen aftale med
YouSee om at tilbyde YouSeePlay.

Bredbånd uden Hvis man afmelder sin TV-pakke, kan man godt beholde sit YouSeeTV-pakke
bredbånd! Man bibeholder sit medlemsskab af antenneforeningen og
får stadig bredbånd til de fordelagtige priser som antenneforeningen har
aftalt med YouSee.
Bredbåndspriser og
hastigheder

-YouSee-priser november 2022:
25/5 Mbit —> 199,-/md
100/10 Mbit —> 229,-/md (hastighed hævet fra 50 til 100 Mbit)
200/20 Mbit —> 249,-/md
1 Gbit/100 Mbit —> 299,-/md!!!
Bredbånd kan bestilles på 70 70 40 40…men det er meget nemmere at
besøge YouSee-butikken i Borgen.
Her er man sikker på at få de seneste og bedste tilbud på
bredbånd!!!

HUSK!

Man har altid mulighed for at henvende sig i YouSee-butikken i
Borgen, da denne er foreningens forlængede arm, f.eks.
…ombytning af produkter
…vejledning omkring produkter
…salg af bredbånd og Bland Selv
…udlevering af materiale fra Antenneforeningen Skansen

Med venlig hilsen bestyrelsen
Ejner Egtved 7448 6332, Per U.Pedersen 2482 6484, Preben Myliin 4018 8440, Inga Skivild 2095 6629

