Beretning for 2016
I Lunderskov Antenneforening
Jeg plejer at starte med at sige, at året der gik, har været et år hvor der skete en masse på vores
område, og 2016 lever i sandhed op til dette. Meget af min beretning vil handle om de store
opgaver, vi har løst i 2016.
Jeg kommer ind på:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Udbygning af vores net
Nye tiltag fra Stofa, som giver en masse muligheder for vore medlemmer
Fremtidige tiltag
Kommunikation med medlemmerne
Diverse
Udbygning af vores net
I 2016 har vi udbygget vores net, som vi orienterede om på sidste års generalforsamling,
og som vi løbende, i Lunderskov Folkeblad og på 6640 Lunderskov på Facebook, og på
hjemmesiden, har orienteret om.
Vi har gravet fiberkabler ned på Søegårdsvej, Frederiksberggade, Iver Dahlsvej og på
Kongsbjerg, og har fået etableret nye øer, så vi nu er nede på de 125 husstande pr. ø,
som skulle sikre os den kapacitet, vi gerne skal have i vores net fremover. På nogle
strækninger har vi også skiftet de gamle coaxkabler, hvor der var behov for dette. I
Mølleparken har vi fået flyttet nogle gamle installationer ud fra nogle lofter og ud i
skabe, så vi kan komme til filtrene uden at skulle ind på loftet.
Vi har brugt det meste af vores kapital, som vi regnede med, godt 1 million, men står
også med et net, der er fremtidssikret, uden at vi har været ude at låne penge, og uden
at vi har skullet udskrive ekstraordinært kontingent. Det er vi faktisk godt tilfredse med –
det er rettidig omhu.
2. Nye tiltag fra Stofa og Antenneforeningen

Af nye ting vil jeg nævne Bredbånd Only, Mit TV og senest muligheden for at starte forfra
48 timer, 7 dages arkiv og et børnearkiv. Senere på året kommer der en meget stor
nyhed fra Stofa. Der kommer en helt ny tv-boks baseret på Android styresystemet, og
den vil give helt andre muligheder for integrationen mellem tv og Internettet.
De seneste år har mange – især politikere – snakket om valgfrihed, og der er sket meget,
og i 2016/2017 får medlemmerne af Lunderskov Antenneforening endnu flere
muligheder for selv at vælge, hvad man vil se, og hvor meget man vil betale for det. Vi
har nu i Antenneforeningen følgende muligheder.
1. Ingen valgfrihed – man vælger mellem Lille/mellem/stor pakke. Flow tv som vi
kender det i dag
2. Mere valgfrihed Vælg mellem 8/16/32kanaler ovenpå den lille pakke. Stor mulighed
for at skifte kanaler hver måned, hvis det er noget, man ønsker.
3. Meget valgfrihed Vælg mellem 80 kanaler oven i lille pakke. Også her med meget
store muligheder for at skifte mellem kanalerne
4. Total valgfrihed. Mit TV giver frit valg mellem 100 kanaler uden en Tv pakke
Ingen giver mere valgfrihed end det, vi tilbyder. Der kan skiftes kanaler fra måned til
måned.
Vi vil dog ikke undlade at fortælle, at man skal se sig godt for og regne grundigt på
mulighederne. Hvis kanaludbuddet i en af vore pakker passer ind i familien, vil det altid
være den billigste måde at få sine programmer. Hvis du ud over kanalerne i den lille
pakke mangler sport, kan du vælge at købe lille pakke + vælge 8 valgfri kanaler og på
denne måde spare godt 1500 kr. om året.
Og sådan kan man sidde og prøve at lege med mulighederne. Snak med os, hvis du
kommer i tvivl.
3. Fremtidige tiltag
Hvad så med fremtiden? Vi ved, at vi på et tidspunkt skal have udskiftet alle vore
forstærkere for at få plads i nettet til alle de nye ting, der kommer, herunder internet
med meget større hastigheder end dem vi kender i dag. Vi vil nok også komme til at

lukke for FM, ligesom You See netop har gjort, men hvornår ved vi ikke. Vi forventer, vi
ligesom med kabeludbygningen når at spare op til de fremtidige investeringer.
4. Kommunikation med medlemmerne
Vi deltog på årets julemesse og var ligeledes med på Stofas event i Arena Syd i Vamdrup.
Begge steder fik vi nogle få henvendelser. Vi overvejer i bestyrelsen, om det er den rette
måde at komme ud med vore budskab. Vi ønsker at støtte op om de lokale initiativer,
men når ikke mange medlemmer på den måde.
Der er stadig god grund til for medlemmerne løbende at holde sig orienteret om
ændringer og nyheder i Antenneforeningen, og også følge med i den løbende
driftsinformation. Det gøres bedst ved jævnligt at holde øje med www.lunderskovaf.dk,
ligesom vi fortsat vil benytte Facebook siden 6640 Lunderskov.
Informationer om nedbrud, servicearbejde og sluk for tjenester kan I finde på vores
hjemmeside, og I kan tilmelde jer en service hos Stofa, hvor I får en sms og/eller en mail,
hvis der er driftsforstyrrelser.
5. Diverse
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.

