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Årsberetning 2008 - 2009 
 

Siden sidst 
 
Vi har installeret infokanal  (på kanal S9, frekvens 161.25 MHz), og vi benytter nu denne aktivt til at 
kommunikere nyheder og informationer, som supplement til vore hjemmeside. 
Vi lykkedes med at få en sponsoraftale med brugsen, som har ydet et kraftigt tilskud til oprettelse 
og drift af denne kanal, mod at de kan annoncere lidt. De har fået en side på TV, samt nogle sider i 
tekst-tv. 
 
Vi har fået et tilbud fra Viasat, at vi kan modtage den nye kanal TV3 Puls  resten af året gratis. 
Dette tilbud vil vi tage imod, og vi regner med at den er i drift inden generalforsamlingen, ellers vil 
den komme det i løbet af meget få dage. 
Denne vil blive installeret som en ekstra prøvekanal, på kanal S27, frekvens 351,25 MHz. 
Dette vil også blive informeret på hhv. infokanal og hjemmesiden når den er i luften. 
 
Vi har, efter ønske fra adskillige medlemmer, installeret DAB  radio (DAB1 og DAB2) signalerne i 
nettet. Dette har vi ikke fået verificeret i bestyrelsen endnu, og vi vil kommunikere kanalerne og 
frekvenserne så snart dette er sket.   
I skal være opmærksomme på, at I skal benytte TV (og ikke  radio) stikket, når/hvis I forbinder en 
DAB radio til antennekablet. 
 
Vi har haft et kæmpe arbejde i bestyrelsen med at få implementeret medlemmernes valg af 
kanalpakker . Der har været adskillige kommunikationsmisforståelser mellem os og vores 
servicepartner, og da de endelig meddelte at de var så færdige som de kunne blive, opdagede vi, 
at de ikke havde implementeret pakke 2 for et antal medlemmer. Dette er blevet rettet op for nylig. 
Vi har i samme forbindelse problemer med adgang til et antal fordelerbokse, hvorfor vores service 
partner har måttet opgive at implementere kanalvalget for ca. 15 medlemmer. Dette arbejder vi 
selvfølgelig også på at få løst.  
 
Vi har endelig lykkedes med at få gang i brugerafstemningen , som vi for første gang har 
arrangeret via internettet, med assistance fra FDA. Vi glæder os meget til at få analyseret på 
resultatet. Og da det er første gang vi har en netafstemning forventer vi også, at vi lærer om 
hvordan dette fungerer, så vi kan gøre det endnu bedre næste gang. 
 
Vi omtalte i beretningen sidste år, at vi troede og arbejdede på at udvide foreningen .  
Det har vist sig, at det nok ikke er realistisk mere, da udgifter ved anlæg er uforholdsvis høje i 
forhold til mulige besparelser på kontingent. 
Vi havde en henvendelse fra en beboerforening, som heller ikke har ført til noget. 
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Vi har kun haft ganske lidt Grafitti i det forløbne år, og det er ydermere lykkedes politiet at finde en 
af grafittimalerne, så vi har kunnet fået betalt halvdelen af de udgifter vi har haft til overmaling. 
 
 

Bestyrelsens vision for fremtiden 
Først en kort status : 

• Vi har et moderne 2 vejs antenneanlæg. 
• 28 TV kanaler fordelt i 3 pakker.  
• 4 digitale TV kanaler.  
• Infokanal.  
• Prøvekanal. 
• 13 radio kanaler, samt DAB radio 
• Internet, via Dansk kabel TV 
• IP telefoni, via Dansk kabel TV 

Flimmer er jo en forening som ikke skal tjene penge, og bestyrelsen ser det som vores 
fornemmeste opgave, at medlemmerne får det bedste udvalg af de mest populære kanaler, samt 
at medlemmerne får leveret internet og telefoni til konkurrencemæssige priser. 
Desuden vil vi i bestyrelsen følge udviklingen teknologierne og fremtidige services der vil kunne 
tilbydes via antenneanlæg. 
 
Digitalisering  af alle vores analoge kanaler: 
Bestyrelsen følger tæt med i udviklingen af digitale muligheder, samt erfaringer fra andre 
antenneforeninger. Der har vist sig at være forskellige driftsmæssige problemer med DVB-C. 
Derfor vil vi satse på investering i digitalisering til DVB-T.  
Vi planlægger at få økonomi til 2 digitale frekvenser i år.  
 
MUX, Dette er en måde at få digitale kanaler forholdsvis billigt, under forudsætning af, at man 
tager de kanaler der er blevet sammensat i MUX’en. 
Vi planlægger, at vi i første omgang installerer 2 MUX’e med nogle svenske gratiskanaler, den ene 
vil vi så ændre til dansk MUX, når dette kommer i november.  
Alt efter erfaring kan vi så udbygge med flere MUX’e, hvis der kommer gode attraktive muligheder.  
Vi kan f.eks. (gen)bruge mux-udstyret til at transmittere f.eks. boxer kanalerne. Hvis vi gør dette, 
skal I hver især anskaffe en box fra boxer, ligesom hvis I modtager fra en stueantenne. Grund til at 
indføre Boxer i anlægget kunne opstå, hvis det viser sig, at luftdækning er dårlig her i byen. 
 
På længere sigt , når teknologien bliver mere stabil, bør vi kikke på at også at indføre DVB-C, der 
kan indeholde flere kanaler per frekvens end DVB-T. 
På endnu længere sigt , nogle år ud i fremtiden, bør vi kikke på IP-TV teknologien. Denne 
teknologi vil kunne give betydelig større valgfrihed for individuelt kanalvalg, samt effektivisering af 
kapaciteten, hvilket giver mulighed for væsentlig flere kanaler i udbuddet. 
 
Udvidelse  af kanaludbud. 
Vi vil forsøge at udvide antallet af digitale kanaler, som tidligere nævnt, v.hj.a. MUX’e. 
Vores hensigt vil være, at ved evt. udvidelse af udbuddet skal nye kanaler kun udsendes digitalt, 
eftersom analoge kanaler optager meget mere plads i netværket. 
 
Analogt ”spejl”  af vores kanaludbud vil forblive i anlægget så længe medlemmerne ønsker det.  
Bestyrelsen vil anbefale ikke at udvide antallet af analoge kanaler, da hver 1 analog kanal vil 
kunne give plads til 4-15 digitale kanaler, alt efter teknologi. 
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