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Årsberetning 2009  2010
Stop af det analoge TV signal pr. 1 november.
Dette skifte forløb uden problemer, dog var vi uden signal det meste af dagen, hvilket skyldtes, at
man havde valgt at bytte rundt på hvilke kanaler der var i hvilken mux. Derfor var vores
servicefirma (DKT) nødt til at køre rundt til samtlige hovedstationer og justere modtagefrekvenser,
efter selve skiftet. Derfor var vi uden signal det meste af dagen.
Det virker som om, at dette skifte har påvirket kvaliteten på flere af vores kanaler. Der har været en
del forstyrelser siden dette skifte, mest på DR2. Vores teknikere har ikke kunnet finde årsagen
endnu, vi har haft låneudstyr, haft vores modtager til reperation, og der er stadig problemer. Der
arbejdes stadig med dette problem.
Der er også set digitale forstyrelser på TV2, dog kun meget lidt.
Københavnerkanalen er nu ude af vores pakker. Den eksisterer faktisk stadig, men den er for svag
til at vi kan modtage den.
Andre kvalitetsproblemer, vi har også problemer med TV2 Zulu, det er en ret gammel modtager,
og problemerne med denne klares ved at vi genstarter den en gang imellem, og når den står stille.
Vi har også lidt problemer med den ene svenske mux, som har haft nogle udfald. Dette skyldes,
ifølge vores oplysninger, at vi ligger lige på grænsen af at kunne modtage denne, og udstyret er
finjusteret så godt det kan lade sig gøre.
TV3 Puls prøve udløb 31/12
6’eren har vi haft gratis indtil generalforsamlingen, og den skal så til afstemning.
Bestyrelsen har foreslået at den placeres i pakke 3, da der ikke er plads i pakke 2 uden at flytte en
anden kanal, og da princippet med pakke 1 er, at der ikke placeres betalingskanaler.
Grafitti, vi troede, at vi var blevet fri for hærværk, indtil starten af vinteren. I løbet af en måned fik
vi så grafitti på alle sider af hovedstationen, samt på masten. Dette er ikke malet over endnu, mon
vil blive det, så snart vejret er lidt bedre. Dvs. vi har ikke noget i sidste regnskabsår, men starter
dette år med en større regning.
Retsag, Antennelauget er blevet stævnet af AB Ørnesædet II, vedrørende ejerskabet af den del af
anlægget der befinder sig på Ørnesædet II’s matrikel. Denne stævning var i første omgang
berammet til at blive håndteret som en småttingssag, hvorfor bestyrelsen selv brugte en del tid på
dette, for at holde udgifterne nede. Efter et stykke tid valgte sagsøger at bede retten om at få den
ændret til en almindelig retsag, og vi valgte så i bestyrelsen at hyre en advokat til at håndtere
sagen. Dette har vi valgt at synliggøre i budgettet som sin egen post.
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Digitalisering. Vi har på nuværende tidspunkt opnået at have 13 digitale kanaler, 8 af disse har vi
ikke analogt. Vi har også brugt meget tid i bestyrelsen på at undersøge de muligheder vi har for at
indføre digitalt spejl (dvs. alle analoge kanaler er også digitale). I første omgang arbejdede vi
meget med at få tilbud for digitaliseringen med eget udstyr i vores hovedstation. Vi er senere
kommet til den konklusion, at det bliver meget dyrt, at håndtere dette helt selvstændigt, samtidig
med, at vi ikke kan tilbyde de mange valgmuligheder, som de store kan.
Derfor har vi haft flere møder med de to store spillere: YouSee og Telia Stofa
Da disse to har forskellige muligheder, og priser, arbejder vi i bestyrelsen nu på få det bedst mulige
oplæg fra de to hver især. Selvom vi har haft ekstra hyppige møder med leverandørerne, for at
kunne blive klar før generalforsamlingen, lykkedes dette ikke.
Hvis vi senere kan opnå rette priser og betingelser, uden at vores selvbestemmelse af kanaler i
vores pakker, og samtidg kunne tilbyde yderligere muligheder, vil bestyrelsen så sørge for at det
bliver udført.
Hvis vi bliver nødt til at ændre på denne selvbestemmelse, vil vi indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, for at få en afsteming om dette, eller om vi alligevel skal fortsætte helt alene.
Ved begges løsninger vil det digitale format DVBC blive nødvendigt.
Vi lister her de muligheder der vil kunne opnås
· Radio
· Analog TV pakker (ikke alle kanaler)
· Digital TV pakker (indeholder alle de analoge, plus flere)
· Hurtigere bredbånd (op til 50 Mb)
· IP telefoni
Kræver en boks (enten YouSee eller Stofa), og udelukkende digitalt:
· Tilvalgs kanaler, i mere eller mindre valgfrie sammensætninger (pakker)
· Flere HD kanaler
· Start forfra
· Pause af ”live TV”
· Optage
· TV arkiv
· Leje videoer
Sidst vil jeg omtale lidt af vores arbejdssituation i bestyrelsen i det forløbne år, dette fordi vi
desværre ikke har fået offentliggjort bestyrelsesmødereferater som det blev besluttet ved sidste
generalforsamling, og dette beklager vi meget.
De ovenfor omtalte aktiviteter, især retsagen og digitalisering har vi primært håndteret udenfor
deciderede bestyrelsesmøde med færre bestyrelsesdeltagere. Dette fordi disse to opgaver har
kostet rigtig mange arbejdstimer.
Vi har derfor i noget højere grad benyttet mail og ringe til hinanden for opdatering, fremfor møder.

Formand, Karsten Helbo Larsen
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