Formandsberetning for året 2011
Holme-Olstrup Antenneforening
Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus
Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard
den 27. marts 2011 - kl. 19.30

1 Indledning
Lad mig indledningsvis præsentere bestyrelsen, som den konstituerede sig efter
sidste års generalforsamling.
Næstformand Peter von der Wehle, kasserer Lis Jensen, sekretær Nils Johnsen,
teknisk ansvarlig Philip Banzon og formand John Christiansen.
Endvidere vil jeg præsentere vores servicepartner Dansk Kabel TV A/S, der i
aften er repræsenteret ved Regionschef Torben Wulff.

2 Medlemmer
Antallet af medlemmer var ved årsskiftet ca.360 ud af ca. 450 mulige. Der har i
det forløbne år været en tilgang på 5 nye medlemmer. 7 medlemmer er blevet
frakoblet grundet manglende kontingentbetaling eller har meldt sig ud.

3 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har i forbindelse med foreningens drift det seneste år afholdt 9
møder. 2011 har været et år med mange udfordringer og opgaver.
Bestyrelse har i det forgangne år brugt meget tid på bl.a. følgende emner:
 Løbende opfølgning og fokus på problemer i anlægget, indrapporteret af
medlemmerne.
 Digitalisering / nye kanaler
 De store udfordringer Antenneforeningen står overfor nu og i fremtiden.
Der er rigtig mange flere udbydere af TV programmer end for bare få år
siden – det er en stor kamp om kunderne / medlemmerne – vi er i hård
konkurrence med de store selskaber, som benytter sig af dumping priser i
den første periode, hvorefter priserne stiger igen. Ligeledes er det, der er
skrevet med småt, ikke særligt gennemskueligt og har økonomiske
konsekvenser.
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 Muligheder for at benytte TV mediet på en helt anden måde end vi kender i
dag.
 Højne informationsniveauet til medlemmerne via en informationskanal
Ligeledes er der i efteråret afholdt en arbejdsdag på antennegrunden – primært
havearbejde og oprydning, hvor træerne på antennegrunden blev beskåret
kraftigt.

4 Internettet
I forbindelse med internetadgangen og IP-Telefoni på vores ledningsnet er der
meget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne! Tilgangen af medlemmer
stiger stadig støt og roligt! Der er i dag tilsluttet over 60% af medlemmerne,
hvilket er særdeles flot i forhold til andre foreninger.
Efter en dialog med Dansk Kabel TV i 2010 om højere internethastighed blev
det en realitet, at vi i 2011 fik implementeret DOCSIS 3, hvilket giver mulighed
for meget høje Internet hastigheder, - på nuværende tidspunkt helt op til 50 MB
til meget konkurrencedygtige priser.
Medlemmerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er
spørgsmål, kommentarer eller problemer, som ikke er afklaret.
Jeg skal dog gøre opmærksom på, at henvendelser vedrørende nyetablering, fejl
i TV programmerne samt andre problemer med Internettet og IP telefoni skal
rettes til vores servicepartner Dansk Kabel TV, da kontrakterne vedrørende
Internet og IP telefoni er en direkte aftale mellem DKTV og det enkelte medlem.
Antenneforeningen stiller kun kabelnettet til rådighed.

5 Programmer
Der er sket meget på TV-programsiden i det forgangene år, med nye kanaler.
Alle kanalerne i vores programflade, på nær HD kanalerne, sendes også analogt.
På sigt vil de analoge kanaler blive udfaset for at skabe plads til de nye digitale
kanaler i MPEG4 format og nye HD kanaler. Der er på nuværende tidspunkt
ingen plan for, hvornår en sådan udfasning af de analoge kanaler vil begynde.
Det skal igen nævnes, at de digitale kanaler kræve en helt anden stabilitet i de
tekniske installationer helt frem til de enkelte TV apparater end hidtil.
Det er ikke givet (som før hen), at har man problemer, så har andre det nok også.
Det kan meget vel være, at ingen andre har det problem, man ser. Derfor er det
meget vigtigt, at man kontakter Dansk Kabel TV eller bestyrelsen, når man har
problemer med dårlig billedkvalitet, så problemerne omgående kan udbedres.
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Den helt klare målsætning er, at alle skal have et knivskarpt digitalt billede uden
udfald og problemer.
I starten af året havde Dansk kabel TV en kort periode, hvor det var muligt at få
dem til at lave et gratis check af installationerne hos de enkelte medlemmer. Der
var en del medlemmer der benyttede sig af den ordning.
5.1 Nye programmer
Der er kommet et antal nye digitale og analoge programmer på kanalfladen efter
sidste års generalforsamling.
TV3 PULS blev valgt ind på programfladen med virkning fra 2011 via sidste års
brugerafstemning.
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at budgettere med et beløb til
installering af HD kanaler på programfladen.
Det blev til nedenstående 4 HD kanaler, udvalgt ud fra placeringen i de enkelte
pakker - 2 i hver pakke - og omkostningerne til kanalerne har enten været
ingenting eller kun nogle få kroner.
 Kanal 5
 TV2 Film
 TV2 Sport
 Eurosport
I henhold til distributionslovgivningen er vi forpligtet til at konvertere ’Must
Carry’ kanalerne til analogt signal og distribuere dem i ’Pakke 1’. Følgende
kanaler er konverteret og lagt ind i pakke 1
 DR-Kultur
 DR-Update
 DR-Folketingskanalen
 TV-ØST
5.2 Bonus programmer
Vi har i forbindelse med installeringen af nye kanaler forhandlet os frem til at få
to bonuskanaler med Dansk Kabel TV. Det blev MTV og VH1, som er lagt på
programfladen i ’Pakke 2’ og ’Pakke 3’ uden omkostninger for de enkelte
medlemmer.
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VH1 holder desværre op med at sende fra satellit fra 1. april 2012 og vil derfor
ikke kunne modtages mere. I stedet kommer The Voice ind som bonus kanal på
den ledige kanal plads.
5.3 Prøvekanaler
Der har i det forlangende år været et antal kanaler på prøve bl.a.
 The Voice
 TLC
 Travel and Living
 Travel Channel
Disse kanaler vil sammen med de andre kanaler komme på burgerafstemningen
til efteråret og vil kunne vælges ind på programfladen fra 2013.
5.4 Kanaler der er holdt op med at sende
Zone Reality er desværre ophørt med at sende i 2011. Der har været en lang
periode, hvor der ikke har været noget på kanalpladsen. Det skyldes at Dansk
Kabel TV har arbejdet på at lægge Discovery ID på den ledige plads. Denne
kanal er først kommet på i 2012, da det viste sig, at der skulle bruges noget
specielt udstyr til at afkode og distribuere kanalen.

6 Pakkeopdeling
Der skal henvises til foreningens love og vedtægter vedr. retningslinierne for
skifte af TV-pakker. Den ønskede ændring skal være meddelt kassereren senest
den 1/11 (med virkning fra den 1/1), inden den 1/3 (med virkning fra 1/5), eller
inden den 1/7 (med virkning fra 1/9).

7 Udlejning af Masteplads
Vi udlejer i dag masteplads til tre forskellige mobiltelefonselskaber. Telenor,
TDC og ’3’.

8 Økonomi
Vores kasserer kommer ind på regnskabet i detaljer, men jeg vil gerne benytte
lejligheden til at knytte et par ord til vores økonomi.
Holme-Olstrup Antenneforening har en sund og bæredygtig økonomi. Både når
vi taler anlægsaktiver og kassebeholdning!
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I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at vi ikke skylder nogen noget!
Dette skyldes udelukkende vores langsigtede planlægning og fornuftige
handlinger igennem tiden i form af udbygninger og investeringer på de rigtige
tidspunkter. Og frem for alt først, når de økonomiske rammer har været tilstede!
Et princip bestyrelsen har arbejdet efter i alle disse år, - og fortsat vil arbejde
efter!
På den anden side er det også vigtigt at pointere, at vi stadig står overfor
væsentlige og store anlægsinvestering inden for de næste par år, for at kunne
distribuere de digitale HD kanaler og de interaktive tjenester, samt øget
informationsniveau for at være konkurrencedygtige.
Som noget nyt er det fra årsskiftet 2012 blevet muligt at betale/tilmelde sine
regninger til antenneforeningen via PBS/NETS.

9 Servicepartner
Bestyrelsen har i det forgangne år haft en løbende dialog med vores
servicepartner Dansk Kabel TV om aktiviteterne på anlægget.
I årets løb er der afholdt 3 møder med Dansk Kabel TV med fokus på de
udfordringer, antenneforeningen står over for.
Jeg skal opfordre alle medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er
spørgsmål, kommentar eller problemer, som ikke er afklaret. Eller hvis man
føler, der ikke er taget ordentlig hånd om evt. problemer.
Opmærksomheden skal dog henledes til bagsiden af de udsendte
kanaloversigter, hvoraf det fremgår, at medlemmerne kan ringe direkte til Dansk
Kabel TV i tilfælde af problemer med modtagelse af programmerne. Det er
gratis at rekvirere hjælp, hvis problemet skyldes fejl i antenneforeningens udstyr
- frem til første stik i boligen eller fordelingsboks efter signalsplitteren (hvis
man også har internet).
I den forbindelse er det præciseret, hvordan foreningen og Dansk Kabel TV
opfatter ’første stik i boligen’ eller ’fordelingsboks efter signalsplitteren’, hvis
man også har internet, således at vi har et fælles billede af, hvad der menes med
begrebet, således at alle kan agere efter dette. Se tegning (tegningen gennemgået
efter beretningen)

10 Web
Holme-Olstrup Antenneforening er i besiddelse af en hjemmeside. Siden
rummer de gængse informationer om programoversigter, navne på
bestyrelsesmedlemmerne, love og vedtægter samt alle former for praktiske
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informationer. Nyhedsinformationer, og mere generelle informationer omkring
længerevarende problemer, omlægning af kanaler m.m., vil ligeledes blive
annonceret på foreningens hjemmeside.

11 Afslutning
En beretning er som bekendt et tilbageblik på det år, der er gået! Dette er
herved gjort.
Til sidst skal der lyde en stor tak til Arne Jensen, som igen i år har holdt øje med
hvem og hvor mange, der møder op til generalforsamlingen.
Dansk Kabel TV skal endnu engang have mange tak for et godt samarbejde i det
forgangne år.
Med disse ord slutter jeg beretningen for året 2011!
Tak for ordet!

John Christiansen
Formand
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