Beretning antenneforening 2012
Efter sidste års overgang til YouSee som leverandør af signaler er det mit indtryk,
at der er udbredt tilfredshed med tingenes tilstand. Vore kabler er imidlertid gamle,
og det vil fra tid til anden være nødvendigt at udskifte nogle af dem. Udgifter til
dette afholdes af foreningen, så det er godt, at vi er godt polstrede.
I det forløbne år har der været udskiftninger på Siriusvænget og Uranusvænget.
Desværre gav udskiftningen på Uranusvænget anledning til gener for beboerne.
Det tog alt for lang tid, folk kom og gik fra arbejdet uden at få det gjort færdigt og
efterlod åbne render og jordbunker i ugevis. Foreningen har klaget til YouSee over
forløbet som har lovet, at det ikke skal gentage sig. Fremover vil vi kræve en slutdato for kabeludskiftninger. Ellers vanker der dagbøder.
Med YouSee som leverandør har vi ikke længere mulighed for selv at beslutte,
hvilke TV-kanaler vi vil have på vores anlæg. 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 pakke, er det gratis, hvis man opgraderer,
mens det koster 595 kr. at nedgradere.
Efter overgangen til YouSee havde vore 2 antennemaster ikke længere nogen funktion. Med god hjælp fra Tommy Perez har vi fået nedtaget dem begge, og Tommy
har lovet også at fjerne fundamenterne, så ingen kommer til skade ved at komme i
nærkontakt med dem.
Overgangen til YouSee gav en tilgang af medlemmer på ca. 15. Medlemstallet ligger nu meget stabilt på 194. Med den aftale, 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 YouSee’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 kontingentet er 0, hvilket det fleste nok kan leve med.

