Antennelauget FLIMMER

Årsberetning 2007 – 2008
Atter et år er gået, hvor bestyrelsen har arbejdet ihærdigt på fortsat, at imødekomme
medlemmernes ønsker og interesser for bevarelse af et attraktivt og billigt kabel net.
Dette er også en naturlig følge af den stadig skærpede konkurrence samt den fortsatte
teknologiske udviklingen der foregår på på kabeltv markedet. Det er derfor med stor glæde, at
bestyrelsen efter sidste års succes med indførelsen af mulighed for billig Internet og IP-telefoni, nu
pr. 1. april i år, yderligere kan tilbyde individuelle valgfri tv-pakker.
Opdeling i 3 Programpakker
Bestyrelsen har valgt en model med 3 pakker der kan vælges imellem.
Udgangspunktet har været en mellempakke som den har set ud indtil i dag, eller rettere til for en
måned siden med 21 tv kanaler, for de mange der er tilfredse med det hidtidige udbud. Til dem
som har givet udtryk for, at de ikke har behov for alle disse kanaler, er der nu lavet en ”lille” billig
pakke som kun indeholder 11 kanaler.
For de medlemmer der har ønsket flere kanaler bla. TV2 Charlie, TV2 Sport og Kanal 4 med flere,
er dette nu også blevet muligt med valg af en udvidet ”stor” pakke.
Ny frekvensfordeling
I dagene omkring 1. april hvor pakkefiltrene installeres vil der samtidigt ske en flytning rent
frekvensmæssigt af en del af de nuværende kanaler. Dette er en teknisk nødvendighed for
indførelse af pakkevalg. De nye frekvenser kan ses på vores hjemmeside under TV.
En beklagelse:
Som følge af de tidligere annoncerede prøveprogrammer, ikke er blevet vist iflg. den omdelte plan,
eller kun i en meget begrænset periode, vil bestyrelsen gerne her bringe en undskyldning for dette,
men i realiteten er det programudbyderne der ikke har leveret de respektive programkort som på
forhånd var aftalt. Vi har påtalt det, men desværre er der ikke så meget at komme efter, da det er
en gratis service de yder til antenneforeninger. Til gengæld har alle siden midten af februar kunnet
kigge gratis med på den store pakke.
Graffiti
Igen i år, har vi været plaget af omfattende graffiti på vores hovedstation, som det også kan ses af
dette års regnskab. Hærværkene bliver fortsat anmeldt til politiet, men dækkes desværre ikke af
vores forsikring. I forsøg på at begrænse graffitien, benytter vi den taktik at få det overmalet det så
snart det bliver konstateret og vejret tillader, hvilket erfaringsmæssigt har haft en positiv effekt andre
steder.
Medlemspligt
Vedr. Solrød Kommune beslutning sidste år, om at give mulighed for at dispensere fra områdets
deklaration om medlemspligt til Antennelauget Flimmer, under forudsætning af, at der sker
tilslutning til et andet af kommunen godkendt antenneanlæg, så har bestyrelsen haft byrådets
beslutning til juridisk vurdering hos vores advokat. På baggrund af denne vurdering har bestyrelsen
besluttet ikke at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen overvejer dog en
revision og opdatering af foreningens vedtægter, så de passer bedre til den udvikling, der er sket
indenfor de sidste 10 år.
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Mht. opdatering af anlægget: Det er bestyrelsen hensigt over de næste år, gradvist at omlægge
og udsende vore programpakker til også at omfatte flere digitale udsendelser efterhånden som
økonomi og udstyr muliggør dette.
Til orientering, lukker Danmark hele det analoge sendenet i midten af 2009. Flimmer fortsætter dog
efter denne dato med at udsende disse signaler analogt i nettet. Sveriges Radio har i det
forgangne år nedlagt deres analoge sendere, hvilket Flimmer allerede har omlagt sine modtagere
til.
Vedr. anlæggets drift i øvrigt:
Efter den totale opgradering har vores anlæg virket yderst tilfredsstillende. Desværre har der i forb.
med SEAS nedgravning af fiberkabler i området, sket nogle overgravninger af vores kabler.
Fejlene er dog hurtigt blevet udbedret og regningen sendt til SEAS’s entreprenør.
Ændringer i udbudet af radio- og tv kanaler:
Som tidligere annonceret på vores website, så har vi alle fået en ny digital tv kanal DR Update.
Den findes på 514,0 MHz sammen med de 3 øvrige digitale tvkanaler.
Ud over dette er den tidligere lukkede radiokanal Sky Radio erstattet af TV2 Radio.
Som det også er bekendt, er der i forbindelse med introduktionen af pakkevalg nu tilføjet følgende
kanaler til udbuddet:
TV2 Charlie, TV2 Sport, Kanal4, Disney Channel samt National Geographic.
Tilføjelser bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser omkring indførelse af.
Lidt om fremtiden:
I første omgang har vi fokus på den omtalte løbende digitalisering af tv-kanalerne samt tilpasning
til den stadig stigende konkurrence og muligheder i øvrigt på tv marked.
Yderligere arbejder bestyrelsen på, at indføre en infokanal, hvor der kan sendes forskelligt
information til medlemmerne via vores kabelnet, især til glæde for dem som ikke har internet.
Vores infokanal vil være et supplement til vores internet website: www.flimmertv.dk, som stadig vil
blive opdateret løbende med aktuel information. Ønsker I at modtage et nyhedsbrev via e-mail med
seneste nyt og ændringer så tilmeld jer på nb@flimmertv.dk. Oplys navn og adresse ved
tilmeldingen.
Vi får løbende henvendelser fra husstande overalt i Havdrup som ønsker sig tilsluttet til Flimmer’s
kabelnet. Pt. har bestyrelsen fået en seriøs henvendelse fra en hel grundejerforening med ialt 46
husstande. Denne henvendelse arbejdes der i øjeblikket på, mellem de to bestyrelser om en mulig
udvidelse.
Formanden takker af
Til slut, vil jeg som formand gerne takke bestyrelsen for et stort arbejde og et rigtigt godt
samarbejdet i det forløbne år. Som det fremgår af indkaldelsen, har jeg af personlige samt af
arbejdsmæssige årsager i mit civile job, valgt at udtræde af bestyrelsen, efter 8 år på posten.
Jeg gør dette med en god samvittighed, da jeg nu kan overlade den videre drift af et fuldt moderne
og konkurrencedygtigt fællesantenneanlæg, til nogle rigtig dygtige og kompetente
bestyrelsesmedlemmer der alle har været med længe.
Jeg ønsker bestyrelsen alt held og lykke fremover og siger jer tak for et godt og inspirerende
samarbejde.
Formanden
Gert Poulsen
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