
 

Beretning antenneforening 2011 

 
Det helt store projekt i det forløbne år har været overgangen fra selv at modtage tv- 
og radiosignaler til at modtage signaler fra YouSee. 
For at dette kunne ske, var det nødvendigt med en gennemgribende renovering af 
fordelingsanlægget. Denne blev gennemført hen over sommeren og efteråret frem 
mod den endelige igangsætningsdato den 4. oktober. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at overgangen foregik uden de helt store problemer. 
Der har været nogle, som havde behov for at få kigget deres installation igennem, 
men det var sikkert blevet nødvendigt under alle omstændigheder. 
 
Bestyrelsen har gjort sig store anstrengelser for at informere så grundigt som mu-
ligt om overgangen. Der blev udsendt 3 informationsskrivelser på forhånd, og 1 
uge efter overgangen blev der afholdt et ”åbent hus” arrangement på Center for 
Høretab, hvor der var mulighed for at få evt. spørgsmål besvaret af repræsentanter 
fra YouSee og Dansk Kabel TV. Flere end 100 dukkede op til dette arrangement. 
 
Hvad har vi så fået ud af overgangen til YouSee: Vi har fået renoveret vores forde-
lingsanlæg uden omkostninger, og YouSee har overtaget serviceforpligtelsen også 
uden udgift for foreningen (tidligere betalte vi ca. 25.000 kr. pr. år til Stofa). 
 
Til gengæld har vi ikke længere mulighed for selv at sammensætte kanaludbuddet. 
Men da der ikke var plads til flere kanaler på det gamle anlæg, har det givet anled-
ning til en del besvær på generalforsamlingerne, når det skulle besluttes, hvad der 
skulle ud, for at andet kunne komme ind. 
 
I stedet har vi mulighed for at vælge mellem 3 pakker fra YouSee, så jeg vil mene, 
at alle kan få deres lyst styret på forskelligt niveau. Hvis man ønsker at skifte pak-
ke, er det gratis, hvis man opgraderer, mens det koster 595 kr. at nedgradere. 
En bivirkning, som i hvert fald én familie har været meget glad for, er, at modta-
gemasterne ikke længere har nogen funktion. Den største af dem er allerede nedta-
get, og den anden vil følge efter. Tak til Tommy Perez for hjælpen med dette. 
Teknikhuset på sportspladsen ved Uranusvænget har heller ikke længere nogen 
funktion, men det lader vi stå indtil videre, da det muligvis kan anvendes til noget 
opbevaring. 
 
Overgangen til YouSee har givet en tilgang af medlemmer på ca. 15. Med den afta-
le, som vi har indgået med YouSee, bevarer vi vores antenneforening, så det er os 
selv, der opkræver programafgifter. Det får vi noget rabat for, så priserne på You-



 

See’s hjemmeside svarer ikke til, hvad vi skal betale. 
  
Da der i sin tid blev nedgravet fiberkabler i området, anbefalede bestyrelsen, at 
man fik det lagt ind i huset. Det gjorde langt de fleste af vore medlemmer, så jeg 
mener faktisk, at vort område er godt forberedt til den digitale fremtid. 
  
 Ved samme lejlighed nedsatte vi grundkontingentet til antenneforeningen til 0 kr., 
så hvis man vælger at anvende fiberløsningen, er man stadig medlem, men kontin-
gentet er 0, hvilket det fleste nok kan leve med. 
 
Med den løsning, som vi har valgt med YouSee, mener bestyrelsen, at vi har frem-
tidssikret antenneforeningen i en årrække fremover.    


