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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.). 
 
Vi har dog måttet udskifte et rustent fordelingsskab på Siriusvænget og få nedgra-
vet et kabel, der var blevet lagt oven på jorden på Regulusvænget. Det er dyrt at få 
lavet den slags, men vi har heldigvis penge på kistebunden fra tidligere år. 
 
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. 
 
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 175. Det skyldes givet-
vis de mange nye muligheder, der findes for at se tv. Vore medlemmer sparer fak-
tisk ca. 100 kr. pr. måned på pakkerne i forhold til den fulde pris. 
 
Vores aftale med YouSee løber til og med 2019. Det er jo faktisk i år. Så vi skal 
igen i forhandling med YouSee om priser og øvrige betingelser. Vi har et fint sam-
arbejde med dem, så mon ikke vi laver en ny treårig forlængelse med dem på 
samme betingelser som hidtil. 
 
Den nye teknologi giver mange muligheder, også for den enkelte for selv at vælge 
leverandør og programmer. Det er positivt. Hvad fremtiden vil bringe for vores 
antenneforening er svært at sige, men foreløbig kører vi videre og sparer ca. 100 
kr. pr. pakke pr. måned. Også værd at tage med.  


