
 

Beretning antenneforening 2014 

 
Beretningen for antenneforeningen for 2014 vil være relativ kort, da det er mit ind-
tryk, at tingene har fungeret tilfredsstillende. Det giver af og til nogle udfordringer, 
når der bliver lanceret nye kanaler, og man derfor bliver nødt til at lave en kanal-
søgning.  
Med den nye teknologi, der ofte bliver ændret, kan man ikke forvente at kunne be-
vare sit gode gamle fjernsyn i måske 20 år. I dag skal man nok regne med at skulle 
skifte ca. hvert 5 – 7 år, hvis man vil følge med i udviklingen. 
Den nye teknologi har også bevirket, at gamle anlæg bliver mere sårbare. Der suser 
i dag så mange signaler rundt i atmosfæren, som kan forstyrre tv-signalet, hvis in-
stallationen er blevet lidt ”rusten”. Det har nogle af vore medlemmer været ude for. 
 
I det forløbne år er der sket en ret stor udskiftning af beboere i vort kvarter. Det har 
medført en del ændringer i pakkevalg, da de nye beboere ikke nødvendigvis vil 
have samme pakke som de tidligere beboere. Endvidere har en del beboere ønsket 
at nedgradere deres pakkevalg, da udgiften til den store pakke nok kan mærkes i 
budgettet. 
 
Da vi overgik fra selv at købe signaler fra de forskellige udbydere til at modtage 
signaler fra YouSee, valgte vi at bevare vores antenneforening og lave en kontrakt 
med YouSee på 5 år, som betød, at vore medlemmer sparede ca. 100 kr. pr. måned 
på de forskellige tv-pakker. Kontrakten har nu løbet i 4 år, så vi skal nok i det 
kommende år til at forhandle en ny på plads. Jeg forventer ikke, at det vil give de 
store problemer. 
 
For 5 – 6 år siden blev der nedgravet fibernet i området. Bestyrelsen anbefalede, at 
man fik det installeret i huset. Det valgte de fleste at gøre. 38 husstande valgte dog 
ikke at få det. Efterfølgende valgte ca. 1/3 af medlemmerne at gøre brug af fiber-
nettet, da det kan anvendes til både tv, telefon og internet. Nu har YouSee overta-
get fibernettet, og man må vel så gå ud fra, at de også vil anvende det fremover. 
Det kunne måske betyde, at vi kan få udfaset de gamle kobberkabler, som har en 
begrænset levetid, og som vi fra tid til anden må bruge penge på at få repareret. 
 
For at høre mere om dette og evt. andre nyheder på ”netfronten” har vi bedt vores 
konsulent Marianne Petersen om at komme til stede og besvare spørgsmål.     


