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I det forløbne år har der været meget få problemer med vort anlæg. Det skyldes 
formentlig, at vi i årene forud har fået udskiftet en del af hovedkablerne (Saturn-
vænget, Uranusvænget, Polluxvænget og Regulusvænget). Når et af vore med-
lemmer har problemer, skyldes det ofte fejl i udstyret hos vedkommende selv (fejl-
agtig indstilling, en defekt forstærker e.l.). 
Det er lidt af en balancegang. På den ene side har vi pligt til at levere stabile signa-
ler 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 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, eller ikke ønsker at modtage signaler 
fra antenneforeningen. 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 
180. Det skyldes givetvis de mange nye muligheder, der findes for at se tv. Vore 
medlemmer sparer faktisk ca. 100 kr. pr. måned på pakkerne i forhold til den fulde 
pris. 
 
Vores tidligere kasserer Lars Knapp har sammenlignet vore priser med priserne i 
andre antenneforeninger, der er meget større en vores. Det viser sig, at vi ligger i 
den lave ende, hvilket vi kan være tilfredse med. Jeg har lagt et eksemplar af sam-
menligningen ud på bordene, så I kan kigge på det. 
   
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 betragtnin-
ger. 
 
Vores aftale med YouSee løber til og med 2019. Så til den tid skal vi igen i for-
handling med YouSee om priser og øvrige betingelser. De teknologiske mulighe-
der bliver jo stadig flere, så vi må se, hvad fremtiden bringer. 


