
Beretning for 2017

I Lunderskov Antenneforening

Efter nogle år med meget store aktiviteter blev 2017 et meget stille år i 
antenneforeningen. Vi har opgraderet vores overordnede net så det er klar til 
fremtiden med højhastigheds ip. Internettrafikken fordobles for hver 18. mdr.

De næste store investeringer vil komme, når vi skal ud og skifte vore forstærkere 
og filtre rundt i anlægget, så vi kan kører op til de 1200Mhz, som man fremover vil 
komme til. Hvornår dette bliver aktuelt ved vi endnu ikke. Efter hvad jeg har hørt, 
vil man begynde opgraderingen i Kolding i 2019. Vi tør ikke sætte beløb på disse 
investeringer, men vi får helt sikkert brug for at spare op de næste år, så vi 
stadigvæk kan undgå at skulle ud og låne penge.

Hvad er der så sket her pr. januar i år?

1. Vi har ikke ændret på programmerne i vore pakker
2. Priserne er steget lidt, hvilket skyldes prisstigninger fra udbyderne.
3. Den gratis internetforbindelse som udbydes har fået hævet hastigheden til 

4/1
4. Har man en Box er der fra mellempakken tilføjet f.eks. Viasat Film Favoritter

Hvad kan vi så vente yderligere i 2018 og de kommende år. 

1. Stor udvidelse af muligheder med Apple TV4 app
2. Ny Android TV-boks
3. Implementering af TV-optagelse i skyen
4. Mere indhold i Ultra HD-kvalitet
5. Flere andre spændende ting.

Hvorfor er det nødvendigt at udbygge vores net?

Som jeg fortalte, stiger trafikken hele tiden på internettet ikke mindst på grund af 
streaming, som vil vokse meget i fremtiden.  5-6% af vore medlemmer har ingen 



TV-pakker, og det vil vokse i fremtiden, så hvis ikke vi har kapaciteten i vores 
anlæg, vil vi miste disse.

Vores totale medlemstal ændrer sig heldigvis ikke ret meget. Vi svinger omkring 
1030. Tallet er bl.a. afhængig af hvor mange huse/lejligheder, der står tomme ved 
kvartalsskifte.

I løbet af året har vi afleveret vores gamle papirer til lokalhistorisk forening, så 
skulle der være nogle, der har lyst til at se disse, findes de der.

I november havde vi et lille infomøde i hallen. Alle var inviteret, men der var ikke 
ret stor tilslutning og ud fra de spørgsmål der, var må vi konstaterere, at folk ikke 
har de store problemer. Man er altid velkomne til at ringe til os eller til 
kundesupport ved Stofa.

Lunderskov Antenneforening har et særdeles godt og velfungerende samarbejde 
med Haugaard Jepsen om alle tekniske spørgsmål, og vi vil opfordre alle 
medlemmer til at kontakte dem, hvis I oplever udfald på kanaler, pixelfejl, sort 
skærm eller andre forstyrrelser. Også hvis I har brug for at få checket om jeres 
installationer derhjemme lever op til kravene i dag til både tv og internet. 

Inden jeg slutter min beretning og forhåbentlig får en god debat, vil jeg som 
sædvanlig takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 
Dette skal også gælde Torben fra Haugård Jepsen, du er en god sparringspartner, 
tak for det.


