Beretning antenneforening 2016
I 2016 blev hovedkablerne fra boksene på hjørnet af Saturnvænget og på Capellavænget og over til henholdsvis Castorvænget og Regulusvænget udskiftet. Samlet
udgift godt 56.000 kr. Heldigt at tidligere generationer har foretaget en opsparing,
så vi bare kan tage pungen op og betale.
Det er lidt af en balancegang. På den ene side har vi pligt til at levere stabile signaler til vore medlemmer, men på den anden side er vi ikke interesseret i at renovere
for meget på et anlæg, som måske kun skal fungere i en kortere årrække.
I det forløbne år har vort anlæg fungeret tilfredsstillende. Dog med 2 større nedbrud:
Dels nytårsaften umiddelbart før Majestæten skulle gå på med sin nytårstale. Det
var jo noget nær en national katastrofe. Jeg håber dog, at alle fik hørt talen, enten i
en god gammeldags dampradio eller på i-pad, smartphone e.l. Hvad årsagen var,
står stadig hen i det uvisse.
Dels i forbindelse med den opgradering af nettet, som YouSee foretog den 21. februar i år. Jeg fik telefonstorm den aften og den følgende dag, da vore medlemmer
hos YouSee fik at vide, at vi ikke længere havde nogen serviceaftale. Det vender
jeg tilbage til. Årsagen var (vist nok) en fejl ved nogle forstærkere i vort eget område. Det blev klaret i løbet at dagen, så freden (og tv-programmerne) igen kunne
sænke sig over de små hjem i stjernekvarteret.
I 2016 var det 5 år siden, vi gik over fra at være en helt selvstændig forening, der
selv købte de tv-kanaler, som medlemmerne ønskede, hos de forskellige leverandører, til at købe tv hos YouSee i form af 3 forskellige pakker. Vi gik derfor i forhandling med YouSee om en forlængelse på 3 år på samme betingelser som i den
foregående kontrakt. Desværre skete der en fejl hos YouSee, som bevirkede, at
kontrakten ikke kom til at indeholde nogen serviceaftale. Derfor blev vore medlemmer afvist, når de ville fejlmelde og fik at vide, at de skulle ringe til formanden.
Der er nu rettet op på dette, så man igen kan fejlmelde på tlf. 70704040.
Med den nye teknologi, der ofte bliver ændret, kan man ikke forvente at kunne bevare 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. F.eks. gav det problemer for nogle i forbindelse med opgraderingen for nylig. Nogle er også usikre
over for opgradering af mhz og genindlæsning af programmer. Som en sagde: ”Før
i tiden trykkede man bare på knappen, så kom programmet”.

I de senere 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. Da vi gik over til YouSee, var vi 178
medlemmer. Så steg det til 195, men på det seneste har vi igen mistet medlemmer,
så vi pr. 31.12. var 188, og i januar og februar er der faldet yderligere nogle stykke
fra. Det skyldes givetvis de mange nye muligheder der findes for at se tv. Vore
medlemmer sparer faktisk ca. 100 kr. pr. måned på pakkerne. Ikke så ringe endda.
Er det dyrt at se tv? Ja, det vil mange nok mene, i og med at den store pakke nu
koster over 5.000 kr. pr. år. Jeg har leget lidt med tallene, og er kommet frem til, at
hvis man ser tv som gennemsnittet (ca. 3 timer pr. dag), så bliver prisen ca. 5 kr. i
timen, hvis man har fuldpakken, men så har man også 65 valgmuligheder. Det kan
man så holde op mod andre ting (sport, film, teater) og selv gøre sine betragtninger.
Fremtiden: Ja, hvad med den. Den er det jo efter sigende svær at spå om. Ikke
mindst når det handler om den elektroniske udvikling. Nu kører vi jo i hvert fald
videre med vores antenneforening til og med 2019, og så må vi se, hvordan tingene
ser ud til den tid. Skal vi fortsætte nogle år endnu, eller skal vi overlade til den enkelte grundejer selv at finde rundt i den elektroniske jungle.

