Beretning for 2019
Lunderskov Antenneforening
2019 blev et meget stille år. Der har ikke været de store problemer, mens vi venter
på at blive opgraderet til Docsis 3.1. Dette skulle efter planen finde sted her i 2020.
Erik fortalte sidste år, hvad dette vil betyde i form af mulighed for meget højere
hastighed på vores net, som kan dække det stigende behov for båndbredde til
f.eks. streamingtjenester.
Der har på det sidste været en del uro på TV markedet på grund af YouSee smed
Discovery ud af deres programpakker, og selv har introducerede en ny TV kanal
Xee. TV 2 er kommet med en ekstra sportskanal. Desværre er der ikke noget, der
tyder på, at vi ikke også fremover kommer til at se meget dyre sportskanaler, der
spreder sporten, så alle, der er glade for sport, næsten tvinges til at købe de nye
kanaler.
Jeg er glad for, vi stadig kan tilbyde alle de kanaler, som I er vant til i vores
grundpakke, og de muligheder vi giver jer for selv at vælge, hvad I ellers vil have af
kanaler. Enten i form af en mellempakke med mange populære kanaler, en stor
pakke med det meste, eller muligheden for selv at vælge kanaler, enten enkeltvis
eller via et pointsystem.
Med Stofas nye boks som kom på markedet her i starten af nov. 2019, har vi
yderligere forbedret det produkt, vi sammen med Stofa udbyder her i Lunderskov.
Boksen lejes for 30 kr./pr. måned og giver rigtig mange muligheder med for eks.
Start forfra, optag alle de programmer du vil på en gang ude i skyen, lej film, gå i
arkiv m.m. ud over dette får du HBO gratis det første ½ år.
Jeg synes selv, vi har det bedste tilbud på markedet til prisen.
De prisstigninger som er kommet i år skyldes hovedsagelig småstigninger på
kanalerne og Copydan. Mellempakken og stor pakke har fået tilgang af den nye
sportskanal Xee.
Som fortalt sidste år skal Stofa stå for finansieringen af udbygningen af vores
anlæg, men der kan komme ting, vi selv skal reparere, hvilket vi først ved når
vores opgraderingen sker. Vi har igen i år begrænset prisstigningerne og

finansieret dette med penge, som skulle bruges til fremtidige investeringer, uden
at tømme vores egenkapital.
Forskønnelsen af Storegade ser desværre ud til at kunne blive en dyr fornøjelse for
os. I forbindelse med etableringen af de nye fortove viste det sig, at alle bløde
ledninger lå lige under fortovet, alt tyder på at nogle har haft gravet op og ikke
efterfølgende har lagt kabler og rør korrekt ned igen. Kolding Kommune kræver
nu, at ledningsejerne betaler for at få dem gravet korrekt ned sammen med nyt
kabel til gadelys, og at dette skal betales af EWII, YouSee og os. Der er kommet en
regning, som vi synes minder om tyveri ved højlys dag, og som vi ikke umiddelbart
vil godkende, men vi må se, hvor det ender.
Samarbejdet med Stofa har fungeret fint, også som ny servicepartner efter vi
mistede vores mangeårige partner Haugård Jepsen. Der skal stadig lyde en tak til
Torben, som jeg stadig bruger som sparringspartner en gang imellem.
Det er svært helt at gøre op hvor mange medlemmer vi er. Det svinger fra kvartal
til kvartal. Nogle flytter - nye kommer til. Men det ser ud til, at vi fastholder vores
medlemstal stort set uændret.
Jeg vil slutte med en stor tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i året, der er
gået, især da I tog over under min sygdom i starten af året. Tak til medlemmerne
for ros og ris og støtte.

